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Toimintakertomus 2019

YLEISTÄ
Yhdistys jatkoi 21. toimintavuottaan hyvin toiminnallisissa merkeissä. Yhdistyksen toimitila, omaishoitajien olohuone (os. Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu) vakiintui monien omaishoitajien ja vertaisryhmien tapaamispaikaksi. Hallitus hoiti huolella yhdistyksen sääntömääräistä (2.§) tehtävää, ja toimi edunvalvojana
omaishoitajien sekä heidän läheistensä aseman parantamiseksi. Hallituksesta muodostettu aktiivinen virkistystyöryhmä järjesti monipuolista virkistystoimintaa jäsenille ja kannusti omaishoitajia osallistumaan
niin kuntosaleille kuin teatteri- ja kylpylämatkoille. Kiitos tästä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä! Joensuun
kaupungin järjestöavustuksella virkistysretkille mahdollistettiin osallistuminen edulliseen jäsenhintaan.
Kiitos Joensuun kaupungille!
Yhteistyö korostui vuoden aikana monella tasolla. Erityislasten perheiden omaishoitajien asioista (saatavat palvelut ja niiden kehittäminen) pidettiin yhteistyökokous Siun soten omaishoidon kanssa. Kaiken
ikäisten omaishoidon kehittämisestä (AVOT-hanke) yhdistys teki selvityspyynnön Siun soten hallitukselle.
Omaishoidon kriteereihin otettiin kantaa omaishoitajien asiakasraatitoiminnassa.
Vuoden 2019 eduskuntavaaliehdokkaita tapasimme omaishoitajien olohuoneessa ja evästimme heitä
huomioimaan omaishoidon moninaisuutta, vaativuutta ja palkkioita. Hyödynsimme Omaishoitajaliiton
valtakunnallisia kampanjoita erityisesti omaishoitajien asioihin vaikuttamisessa ja näkyväksi tekemisessä.
Teimme yhteistyötä toiminta-alueen seurakuntien, Siun soten ja sote-alan oppilaitosten kanssa omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. Erityisesti Riverian opiskelijoiden panos oli merkittävä omaishoitajien
olohuonetoiminnan ohjelman järjestämisessä.
Työikäisille lastaan ja puolisoaan hoitaville järjestimme parisuhde ja omaishoito –luentosarjan vertaistuellisen ryhmässä. Tätä ennen työikäiset käsittelivät aihetta vertais- ja virkistysviikonlopun aikana kylpylä
Kunnonpaikassa. Toiminnan mahdollisti S.A. Tervo Säätiön 2000€ avustus. Myös PKO tuki työikäisten
toimintaa 1000€ lahjakortilla, joka mahdollisti työikäisten vertais- ja virkistysviikonlopun Rauhalahdessa.
Kiitos tukijoillemme!
LC Adam & Eva järjesti hemmotteluja ja läsnäolotaito –harjoituksia omaishoitajille ja hauskanpitoa
Yhteisessä hetki- tapahtumassa. Myös LC Kanteletar, Joensuun Eteläinen Rotaryklubi ry, seurakunnat ja
monet muut yhteisöt ja yritykset muistivat omaishoitajia lahjoituksillaan. Pohjois-Karjalan maakuntarahaston avustuksella järjestimme Pohjois-Karjalan maakuntapäivänä 31.8. Taidemuseo Onnissa omaishoitajien onni –tapahtuman. Suurimman rahallisen tuen saimme Veikkaukselta, jonka turvin toimintamme
omaishoitajien olohuoneessa Joensuussa ja lähikunnissa oli mahdollista. Merkittävän tuen antajia ovat
olleet kaikki vapaaehtoisemme, jotka antoivat vähästä vapaa-ajastaan suuren osan hyvän tekemiseen. Kiitos ihan kaikille tukijoille!
Yhdistyksessä tehtiin myös tulevaisuuden suunnitelmia työpajoissa kevään ja alkusyksyn aikoina. Suunnitelmat siirtyvät vuosittain kaiken ikäisten omaishoitajien toimintasuunnitelmiin. Omaishoitoasioiden
näkyvyyden lisäämiseksi käyttöön otettiin perinteinen sanko (5L), jonka avulla yhdistys voi ammentaa
omaishoitajille ja ammattilaisille tietoa tunnistaa mahdollinen omaishoitotilanne mahdollisimman varhain.
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ARVOT JA VISIO
Yhdistyksen arvoja ovat: tasa-arvo, avoimuus, vastuullisuus ja sitoutuminen sekä kumppanuus.
Yhdistyksessä tehtävä vapaaehtoistyö on osallisuutta lisäävää toimintaa erilaisissa tapahtumissa, varainkeruussa sekä omaishoitajien vertaistukena. Toiminta perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa. Hallitus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa, hyödyntää heidän
kokemustietoa ja rohkaisee heitä tuomaan esiin omaishoitotilanteiden aiheuttamia tarpeita ja kehittämisideoita. Yhteistä hyvää saadaan aikaan positiivisuudella sekä tukemalla ja kannustamalla toinen toisiaan.
Uusien omaishoitajien löytämiseksi tehdään etsivätyötä. Omaishoito koskee kaikkia!

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019
Terttu Turunen, puheenjohtaja			Kirsi Leskelä, varapuheenjohtaja
Tuula Riikonen, taloudenhoitaja			
Tuula Hanikka
Irma Pussinen				
Helena Timoskainen
Johanna Linna					Visa Rinne			
Ritva Silvennoinen 					Seija Ollaranta, sihteeri

		

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
7.3.2019 yhdistyksen tilinpäätöksen esittelivät Ulla Kuikka ja Piia Heikkinen, Kajo-keskus
Tilintarkastuksesta vastasi Yernst & Young Joensuu.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
- Kevätkokous keskiviikkona 24.4.2019 klo 17. Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos mm.
puheenjohtajakauden muuttamisesta 2 –vuotiseksi. Kokouksen vieras Hannele Komu, Siun sote.
- Syyskokous torstaina 7.11.2019 klo 17. Vieraana Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja SDP, Joensuun kaupungin valtuuston 2. varapj.

TYÖRYHMÄT
Virkistystyöryhmää koordinoi Terttu Turunen, muut jäsenet: Ritva Silvennoinen, Tuula Hanikka, Tuula
Riikonen, Irma Pussinen ja Helena Timoskainen.
Työikäisten virkistystyöryhmään kuulivat: Visa Rinne, Kirsi Leskelä & Johanna Linna. Erillistä jäsentapahtumatyöryhmää ei ollut. Vapaaehtoistoimintaa koordinoi Seija Ollaranta (sopimukset).
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EDUSTAMINEN
Yhdistyksen edustajana liiton syyskokouksessa Ritva Silvennoinen, varalla Tuula Riikonen.
Vanhustyön keskusliitto vieraili yhdistyksessä 26.2.2019, jolloin Mailis Salmi ja Anni Lausvaara tutustuivat toimintaanne ja kartoittivat toiveita Vanhustyön keskusliitolle. Hallituksesta Tuula Hanikka ja Ritva
Silvennoinen osallistuivat.
Kajaanin omaishoitajat yhdistys vierailulla Siun soten omaishoidossa ja yhdistyksessä 2.5.2019.
Samassa veneessä -risteily 7.6.2019 Riverian kumppaneille. Osallistujat: Ritva Silvennoinen, Visa Rinne,
Helena Timoskainen ja Tuula Riikonen.
Omaishoitajien kirkkopyhä Rantakylän kirkossa 24.11.2019 kolehdin kerääjät Irma Pussinen & Kalle Nevalainen ja tekstinlukijat: Helena Timoskainen ja Terttu Turunen. Liiton kirkkopyhämateriaali toimitettiin
seurakunnalle.
Toiminnan suunnittelu
Yhdistyksen pitkän tähtäimen tulevaisuuden suunnitelmia tehtiin hallituksen ja työntekijöiden yhteisissä
työpajoissa 27.3., 8.5. ja 27.8.2019. Työpajojen ohjauksesta vastasi Lea Lihavainen, Opintokeskus Sivis.
Työyhteisön tyhy-päivä 19.2.2019 klo 13-16.

YHDISTYKSEN HALLINNOIMAT HANKKEET JA RESURSSIT
Yhdistyksen toimitila (3 toimistohuonetta, olohuone, aulatila ja keittiö) on vuokrattu Lähitapiolalta.
Toimipaikan nimi on Omaishoitajien olohuone, os. Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu. Toimisto oli auki maanantaisin klo 9-14 tai muina sovittuina aikoina. Kaikki toimitilakulut katettiin Alisa-projektin ja
OmaisOiva-toiminnan avustuksilla.
ALISA-projekti
STEA:n rahoittama hanke on osa eriarvoisuuden vähentämiseksi toimivaa Kaikille eväät elämään-ohjelmaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100-avustusohjelmaan. Toteutusaika: 2017-2020.
Työntekijät: Projektipäällikkö Kirsi Hokkila, perhetoiminnan kehittäjä Anne Korppinen ja lasten ja nuorten
toiminnan kehittäjä Venla Mutanen. Toimintakertomus liitteenä.
TIETTY-hanke
ESR- ja Joensuun kaupungin rahoittama hanke ajalla 1.4.2018 - 31.5.2019. Hankkeen lopputuotoksena
syntyi Omaishoitaja oman itsensä äärellä –työvihkonen, joka on käytettävissä yhdistyksen OVET-valmennuksissa ja vertaisryhmätoiminnassa. Julkaisusta jäi yhdistyksen käyttöön painettuja versioita sekä sähköinen versio kotisivuille. Työvihko löytyy kotisivuilta (joensuunseudunomaishoitajat.fi) kohdasta
Tietoa > Materiaalit.
Hankkeessa kehitettiin yhdessä kohderyhmän kanssa heidän tarpeita vastaavaa uutta toimintaa. Ryhmäläiset saivat toiminnasta eväitä ja välineitä omaan jaksamiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja itsetuntemuksen vahvistumiseen.
Ryhmätoiminnan ja yksilöohjauksen myötä osallistujien tietoisuus oman hyvinvoinnin ja jaksamisen
tärkeydestä on lisääntynyt. Toiminta oli uutta, prosessimaista ja pitkäkestoisempaa saman teeman äärellä. Keskeisenä toiminnan sisältönä oli omaishoitajuuden nostamien tilanteiden työstäminen ja tunteiden
käsittely. Kokemuksen mukaan julkinen järjestelmä ei tue omaishoitajan jaksamista. Tarvittaessa terapiaan
pääseminen on hankalaa tai se on liian kallista. Tällä toiminnalla vastattiin osaltaan siihen tarpeeseen.
Hankkeen toimintaan osallistui 15 henkilöä.
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Toiminnan alla käynnistettiin Osaava Omaishoitaja sisältökokonaisuus. Hankkeessa aloitettiin suunnittelemaan ja kehittämään karttuneesta kokemuksesta ja henkilökohtaisista vahvuuksista laadittavaa osaamis ja taitokuvausta. Niistä muodostui tämän hankkeen aikana ja näin alkuvaiheessa henkilökohtaisia ja
yksilöllisiä. Työn myötä osallistujien itsetuntemus omista taidoistaan ja vahvuuksistaan syventyi ja auttoi
heitä näin tiedostamaan omaishoitajan työtä edistäviä seikkoja. Lisääntynyt minätietoisuus on ohjannut
työ-ja toimintakyvyn hahmottamiseen ja sen mahdollisen kehittämisen tarpeen tunnistamiseen.
Hankkeessa tehty työ toi kohderyhmästä lisää tietoa yhdistyksen käyttöön. Kaksi sosionomiopiskelijaa tekivät yhdistykseen ja hankkeeseen ”Tää on miun elämä ja tämmönen tästä tuli” -opinnäytetyö luettavissa
https://www.theseus.fi/handle/10024/16865
OMAISOIVA –toiminta
STEAn rahoittama kohdennettu toiminta-avustus (ak- avustus) omaishoitajien jaksamisen tukemiseen
lähialuetoimintana v.2014 alkaen. Työntekijät: toiminnanjohtaja Seija Ollaranta ja omaistoiminnanohjaaja
Merja Tanskanen. Toimintakertomus liitteenä.
Yhdistyksen muut työntekijät
Tiedottajana (palkkatuki) Kaija Polso ajalla: 1.1.- 28.2.2019 ja 1.4.-29.5.2019.

YHDISTYKSEN TALOUS
Varainkeruu
IKÄIHMISTEN TERVEYSPÄIVÄ –tapahtuma Areenalla tiistaina 8.10. klo 11.-14.30
Osallistujat: Vapaaehtoinen Jorma Pesonen, OmaisOivasta Merja Tanskanen ja Ani Kairi sekä opiskelija
Leila Lauttamus. Yhdistyksellä ketjunheittopeli ja liiton myyntituotteita.
Yhdistys järjesti TANSSIAISET 27.10.2019 klo 17-21 Sepänkadun kerhotalo, Sepänkatu 42, Joensuu.
Tanssit tahditti Markku Leinonen. Liput 10€. Arvat 1€/kpl sekä kahvi/tee ja kahvileipä 2€. Pääsylippuja
myytiin 123 kpl.
Yhdistys vastaanotti seuraavat lahjoitukset:
Heili –lehti (jouluntoivotusilmoitusten tuotosta) 1000€.
Joensuun eteläinen Rotaryklubi 100€ ikäihmisten omaishoitajien virkistykseen.
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä 2000€. Henkilöstön joululahjoihin varatut rahat omaishoitajatyön
tukemiseen Joensuun seudun omaishoitajat ry:lle.
Joensuun ev. lut seurakuntien kolehdit 313,85€.
LC Joensuu Justiina lahjakortteja, jotka oikeuttavat omaishoitajat ja hoidettavat jalkahoitoihin Riverian
Terveet jalat -oppihoitolassa vuoden 2020 aikana arvo 900€.
LC Kanteletar 200€ omaishoitajien virkistykseen.
PKO 1000€ työikäisten omaishoitajien vertais- ja virkistystoimintaan.
Liperin kunta 300€ Liperin omaishoitajien virkistystoimintaan.
Mönnin veto ry 5000€ hallituksen hyvinvointiin ja virkistykseen.
Sydämen sävel terapia 250€.
Muut avustukset
Joensuun kaupunki järjestöavustus 8000€ omaishoitajien virkistykseen
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto P-K:n Tulevaisuusrahasto 1 100€ Maakuntapäivän järjestämiseen 31.8.
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Joensuun taidemuseo Onnissa.
S.A. Tervo Säätiön avustus 2000€ työikäisten omaishoitajien koulutus- ja virkistystoimintaan, joka käytettiin syksyllä Vertti &Veera ryhmässä parisuhdeteema –luentoihin (Terhi Lahti) ja työikäisten vertais- ja
virkistysviikonlopun järjestämiseen.
Kannatusjäsenet
•
HLS-Avustajapalvelut Oy
•
Kontiolahden seurakunta
•
Hoito- ja Hoivapalvelu Napakka
•
Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
•
Mielikki-perhekoti
•
Parturikampaamo Irjette
MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT
SUVANTOCARE tekee yhteistyötä liiton ja paikallisyhdistysten kanssa. Yhdistykselle saatiin yksi Suvantocaren etäyhteyslaite, jota voidaan antaa kokeiltavaksi 2 viikoksi asiakkaille. https://joensuunseudunomaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2019/01/Suvanto-Mukana-koek%C3%A4ytt%C3%B6esite-JNSSO.
pdf
Oppilaitokset
-Karelia AMK
- Riveria
Seurakunnat (tapahtumien järjestämisyhteistyö, tilat)
-Joensuun ja Pielisensuun ja Rantakylän ev. lut seurakunnat
-Liperin, Outokummun ja Polvijärven ev.lut. seurakunnat
Siun sote
- yhteistyötä, asiantuntemuksen vaihtoa ja tilojen käyttöä eri yksiköiden kanssa: omaishoidon palvelut,
suunhoito, lääkehoito, geriatrinen päivätoimintayksikkö Liperi, Koivupihan ja Suvituulen kuntosalit, muistihoitajat, ikäneuvola
JoenHoiva:
- Mäntypihan kuntosali
P-K:n Martat Virkee –hanke
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NÄKYVYYS JA TIEDOTTAMINEN
Kansanedustajaehdokkaiden vierailusta Heili lehti uutisoi 13.2.2019
Tiivistä viestisi, oletpa sitten lobbaaja tai ehdokas
Etäomaishoitajien työ on tärkeää ja kaipaa tukea, Tuula Hanikka. Sanomalehti Karjalainen 2.5.2019.
Terttu Turunen on saanut Parkinsonin tautia sairastavan miehensä hoitoon aina apua - kaikilla asiat eivät
ole yhtä hyvin. Sanomalehti Karjalainen 10.5.2019.
Joensuulainen Jouko Nousiainen hyppäsi omaishoitajan rooliin yllättäen, kun Leila-vaimo halvaantui.
Sanomalehti Karjalainen 24.11.2019.
Maakuntapäivä. Kaupunki täyttyi ihmisistä –jutussa kuvia yhdistyksen järjestämästä Omaishoitajien onni
– Taidemuseo Onnin tapahtumasta 1.9.2019
Omaishoidon monet kasvot – Joensuun seudun omaishoitajat ry –esite
Paperinen jäsenkirje helmikuussa (printti 500 kpl) ja syyskuussa (printti 500 kpl).
Tili- ja mainostoimisto Ohtonen Oy. Sähköinen versio kotisivuillamme joensuunseudunomaishoitajat.fi
Heilin järjestöpalsta, Heilin ja Karjalaisen Menot –palstat
JELLI.FI- verkkopalvelu. Maksuton Pohjois-Karjalan kansalais- ja yhdistystoiminnan sivusto.
Kotisivujen kävijämäärät 1.1-31.12.2019
2354 käyntikertaa, joista 1354 uniikkia kävijää
Yhdistyksen Facebook sivusto kävijämäärä: 1355
Itä-suomen työikäisten omaishoitajien facebook –suljettu keskusteluryhmä kävijämäärä
49, joista miehiä 4.
JS suomen tekemää multimedia esitettä katsottu 500 kertaa.
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EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
11.2. Eduskuntavaaliehdokkaat kylässä –tapahtumassa klo 12-14. yhdistys tapasi eri puolueiden kansanedustajaehdokkaita omaishoitajien olohuoneessa, Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu. Tilaisuudessa hyödynsimme Liiton vaaliteemoja. Puheenjohtaja alusti tilaisuuden kertomalla eri kaupunkien palvelusetelikäytännöistä ja omaishoidon kriteereistä. Paikalla olivat:
Keskusta: Anu Vehviläinen ja Sinikka Musikka
Vihreät: Iiris Lehto ja Eveliina Eronen
Kokoomus: Sari Raassina
KD: Satu Melkko
Pohjois-Karjalan PerusNaiset ryn puheenjohtaja Outi Mara ja Sanna Antikainen
SDP: Armi Rautavuori ja Merja Mäkisalo-Ropponen Tilaisuudesta tiedotettiin P-KN Yle:lle
Paikalla myös Heili –lehden toimittaja, hallitus, työntekijät ja noin 20 omaishoitajaa.
10.6. Erityislasten vanhempien asialla - aiheena toimimattomat sijaispalvelut. Yhteistyökokous klo 16.
-18.15 Omaishoitajien olohuone, Kirkkokatu 16 c 34. Yhteistyökokouksen tarve lähti 26.5.2019 tapaamisesta jossa erityislasten/nuorten omaishoitajaäidit tapasivat Siun soten edustajia: Ilkka Pirskanen, Tuuli
Ollila, Sirpa Kaipiainen, Pekka Ropponen ja Marke Varis.
Keskustelemassa oli viisi erityistä tukea ja hoitoa vaativan lapsen vanhempaa, Siun soten sosiaalipalvelujen vastaava sosiaalityöntekijä Kaisa Rautiainen sekä lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta
vastaava sosiaalipalveluohjaaja Tarja Tikka. Yhdistyksestä mukana Kirsi Leskelä ja Seija Ollaranta. Keskustelun tuloksena syntyi VAATIMUS: palveluntuottajan on koulutettava tarpeeksi hoitajia, jotka kykenevät
hoitamaan monivammaista-monisairasta lasta/nuorta, jotta saavat paikattua sairauslomat. Omaishoitajan
vapaat voivat jäädä pitämättä koska ei saada hoitajaa, tästä seuraa hoitajan uupuminen! Vanhemmat toivat
esille kehittämisehdotuksen, että olisi ”kotisairaalan” tyyppinen yksikkö, joka pystyisi vastaamaan näiden
monisairaiden-vammaisten lasten/nuorten kotihoidon hoitoringistä. Yksikössä olisi hoidettavien hoitoon
koulutetut ja perehdytetyt hoitajat. Yksikköön voisi olla myös yhteydessä, jos tulee akuuttitarve, eikä tarvitsisi lähteä hoidettavan kanssa päivystykseen saamaan esim. influenssaa, niin kuin on käynyt.
Toiveena, ettei ko. palvelua ulkoisteta vaan se hoidetaan Siun soten toimintona, mahdollinen ulkoistaminen jättää perheet omilleen palveluntuottajan kanssa. Lisäksi esille otettiin Nepsy-lapset, koska heille ei
ole sopivia paikkoja, joissa voisivat olla turvallisesti omaishoitajan vapaan aikaisessa hoidossa. Nyt pääosin
vapaat järjestetään palvelusetelillä tai sijaishoitajan toimesta, jos perheellä on tehtävään sopiva henkilö.
Palvelusetelillä omaishoitajat ostavat pääasiassa siivousta. Kaisa Rautiainen toi tiedoksi, että omaishoito
lähtee etsimään ja kilpailuttamaan paikkoja, esim. ammatillisia perhehoitokoteja, joilla olisi kokemusta ja
kykyä vastata nepsy-lapsen tarvitseman tuen ja hoivan tarpeeseen.
Hyvinä asioina vanhemmat (omaishoitajat) näkevät sen, että on yksi koko Siun soten kattava tiimi,
omaishoidon palvelut eivät ole pirstoutuneet. Rautiainen kertoi, että tiimillä on ns. harkintakokous kerran
kuukaudessa. Tähän kokoukseen palveluohjaajat tuovat kaikki lasten ja nuorten hakemukset, sekä muiden
hakijoiden ns. vaikeat hakemukset. Rautiainen kertoi, että lapsille tehdään määräaikaisia päätöksiä, koska
lapsen kehittymistä seurataan ja tuen tarve voi vähentyä. Päätöksiä ei lähdetä mielellään irtisanomaan,
mieluummin tehdään perustellusti määräaikainen päätös ja tarkastellaan tilannetta uudelleen. Omaishoitajat toivovat enemmän aikaa ja yhteydenottoja omaishoidon palveluohjaajilta.

Toimintakertomus 2019

9

SELVITYSPYYNTÖ OMAISHOIDON KEHITTÄMISEEN ANNETUN LISÄRAHAN KÄYTÖSTÄ
Yhdistys teki selvityspyynnön Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle vuosille
2016-2018 myönnetyn AVOT-hankerahoituksen, yhteensä noin 2,9 milj.€, kohdentumisesta omaishoitajien
palvelujen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kärkihankkeen (AVOT) toteuttamiseen
valtionavustusta 1 289 690 euroa.
Selvityspyynnön vastaanottivat 9.12.2019 kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Siun soten hallituksen vara
puheenjohtaja Matti Ketonen ja Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Eskelinen.

JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJIEN ASIAKASRAATI
Raati kokoontui kolme (3) kertaa ja se järjestettiin yhteistyössä Siun Soten omaishoidon kanssa.
Siun sote kustansi tarjoilut.
15.1.2019 klo 17-19. Kirkkokatu 16 c 34. Osallistujia 11.
2.4.2019 klo 17-19 Senioripiha, Joensuu, Asiakasraadin tehtävänä oli perehtyä ja tehdä parannusehdotuksia omaishoidon kriteereihin yhteistyössä Siun soten kanssa. Lisäksi raati ehdotti kysymyksiä omaishoitajille suunnatun miten sinä voit –kyselyyn. Osallistujia 9.
10.9. klo 17-19. Aiheena mm. vaativien omaishoidon palkkioista (surkeat). Toivottavaa olisi kotilääkärisysteemi omaishoidettaville vrt. saattohoidossa oleville Siilaisella kotisairaalan kotihoitotiimi. Osallistujia 11.

YHDISTYKSEN LUOVAT VERTAISTUELLISET RYHMÄT
OMMAISMAALARIT
16.1.-29.4.2019 Joensuun NNKY:n tilat, 8 osallistujaa, yhteensä 8 kertaa, kesto 2 tuntia/kerta. Ryhmää ohjasi taiteilija Kirsi Ryynänen. Toteutui TAIKE- rahoituksen avulla.
Ryhmä tarjosi omaishoitajille hengähdyshetken ja aikaa itselle raskaasta hoitotyöstä ja arjesta. Taideperustaisen työskentelyn tavoite on auttaa heitä pysähtymään ja kuuntelemaan, mitä minulle kuuluu ja kuinka
minä voin? Pyrkimys on syventää minätietoisuutta ja löytää jaksamista tukevia tekijöitä. Taideperustainen työskentely johdattaa tälle matkalle. Itsessä sisällä olevien tunteiden, asioiden ja ilmiöiden annetaan
nousta esille. Luontainen kuvailmaisun prosessi on lempeä väline tuoda näkyväksi sekä työstää ja käsitellä
asioita ja tunteita, joita voi olla hankala sanoittaa.
Tavoitteena on etsiä vastauksia mm. seuraaviin teemoihin; Voinko ajatella toisella tavalla? Sallinko pitää
itsestäni huolta. Kuinka hoidan mielenvireyttäni ja mistä löydän voimia? Mistä saan ilon ja onnellisuuden
kokemuksia? Pyrkimyksenä on siirtää kuvatyöskentelyssä saadut kokemukset ja oivallukset elämän puolelle. Käytännön työskentelyssä käytettiin pääasiassa akryylivärejä sekä jonkin verran sekatekniikoita. Ryhmä
oli jatkumoa kevään 2019 ryhmälle ja työskentelyä syvennettiin teknisten harjoitusten osalta. Teemoina
olivat:
1. Käynnistys – Minä ja me, tutustumme, Herättely – tutustumme ja syvennämme taidetyöskentelyä
2. Muotokieli – muodot kuvissa ja vastaavuus elämässä
3. Sisäiset maailmat ja tunnelmat – peilaus kuvissa
4. Arvostus – oma ja yhteinen tila
5. Luopuminen – vaikeiden tunteiden työstäminen
6. Minun tarina – mitä on ja mitä muuttuu
7. Lupa unelmoida – mitä voin ja saan tehdä
8. Luomisen löydöt – oivallukset kuvissa ja elämässä, Päättäminen – kiitokset ja kuinka tästä eteenpäin
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Tulokset: Ryhmäläiset kertoivat työskentelyn ja kokemuksen avanneen heille uuden maailman. Yksi sanoi
värimaailmansa muuttuneen, mikä oli vaikuttanut kodin värien valintaan. Asioita on alettu nähdä ja kokea
toisella tavalla. Useampi ryhmässä jakoi saman kokemuksen tekemisen tuomasta vapauden ja rauhan
tunteesta, mitkä toivat lisää voimia ja kantoivat myös arjessa. Ryhmäläisten kokemus itseään varten tekemisestä vähensi suorittamisen tuntua ja tuotti osaamisen ja onnistumisen tunteen, mistä seurasi ilon ja
itsetunnon lisääntyminen. He sanoittivat, että odottamattomuuden tilassa syntyi oivalluksia, mitkä syvensivät minätietoisuutta. Useampi ryhmäläisistä koki kuvantekemisen niin merkittävänä, että oli hankkinut
värejä ja välineitä kotiin ja maalanneen siellä sekä jatkavan työskentelyä tulevaisuudessakin.
OMAISHOITAJIEN VOIMAVARARYHMÄ JÄSENILLE
Kaiken ikäisille erilaisissa omaishoitotilanteissa oleville omaishoitajille, jotka haluavat pysähtyä oman
itsen äärelle ryhmässä ja löytää uusia voimavaroja elämäänsä. Ryhmässä on mahdollisuus käyttää maalaamista, kehotietoisuustyöskentelyä, mindfulness harjoituksia, lempeää joogaa pysähtymiseen sekä kiireen
että stressin hallintaan. Paikkana Geneesin ryhmätila (Siltakatu 20 A 31, 3.krs). Ohjaajana Tarja Turunen,
kouluttaja psykoterapeutti - trauma psykoterapia, joogaopettaja ja mindfulness ohjaaja sekä Geneesin
muita ohjaajia.
Ryhmä kokoontui lauantaisin 28.9., 26.10.,16.11 ja 14.12. klo 13 -15. Osallistujia yhteensä 7. Tulokset:
Ryhmäläiset piti keskustelusta, askartelusta ja maalaamisesta mutta toivotun mindfulnessin osuus jäi vähäiseksi. Ryhmään olisi mahtunut 10, kävijämäärät vaihtelivat: 6, 3,4 ja 4.
LIIKUNTARYHMÄT YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Tiistaisin Omaishoitajien
KEILAILURYHMÄ
klo 13-14.
MAANANTAISIN ja TORSTAISIN Omaishoitajien KUNTOSALIRYHMÄ
Klo 10. Energy

AJALLA

PAIKKA

8.1.-21.5. ja 3.9.-17.12.2019
yht. 36 kokoontumista

Joensuun Kuntokeidas,
Linnunlahdentie 10.
YH: Jorma Pesonen, 050
308 0930.

7.1. – 20.5.2019
ja 2.9.-19.12.2019
yht. 36 kokoontumista

Kuntokeskus Energy,
Ranta-Mutalantie 100.
Yhteyshenkilöt
Helena 0400 612 770,
Terttu 0400 273 557 ja
Irma 050 376 7177.

osallistujia / käyntikertoja
6-8/ kerta
n. 200 käyntiä/vuosi
5-7 osallistujaa/kerta
152 käyntiä/vuosi

Joensuun Enossa Siun soten järjestämä omaishoitajien kuntosalivuoro kokoontui tiistaisin 13 – 14.30
Enon terveysaseman Seniorisalilla. Ohjaajana toimi Sirpa Romppanen.
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JÄSENEDUT
Joensuun kaupungin Teatteri antoi ÄKKILÄHTÖ edun jäsenille (jäsenkorttia näyttämällä) eli lipun hintaan
3 €, ja sen voi ostaa tuntia ennen esitystä teatterin ovilipunmyynnistä, jos esityksessä on tilaa. Ei varauksia. Tarjous ei koske vierailuesityksiä, yhteistuotantoja eikä lastennäytelmiä.
Joensuulaiset yritykset ja liikkeet tukivat yhdistyksen toimintaa myöntämällä alennuksia tuotteista ja palveluista yhdistyksen jäsenkortilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysikaalinen Hoitolaitos FYSIOMENT, Lehmo
Helios, Joensuu
Joen Lanka, Joensuu
Joensuun Kuvanmaailma Oy, Joensuu
Joensuun Neurofysio Oy, Joensuu
Kekäle, Joensuu
Kukka ja hautauspalvelu Eronen, Joensuu
Kukkakauppa Leinikki, Joensuu
Kultasepänliike Ilmakangas, Joensuu
Parturi-Kampaamo Barbero, Joensuu
Paremman Olon Palvelut Aino Konstig, Kulho.

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ VIRKISTYSTOIMINTA
Aloitimme vuoden varaamalla Kuopion kaupungin teatterin 28.2. ”Laiminlyöty äidinrakkaus” -näytökseen.
Esitys peruttiin teatterin vesivuodon takia. Maaliskuussa Kuopion teatteri korvattiin Joensuun kaupungin
teatterin esityksellä: ” Niin kuin taivaassa.” Lisäksi maaliskuussa tutustuimme Carelicumin ”Matkalla Karjalassa” -opastettuun näyttelyyn LC Kantelettaren tuella. Huhtikuussa työikäiset omaishoitajat viettivät
vertais- ja virkistysviikonlopun Rauhalahdessa.
Toukokuussa nautittiin kaiken ikäisten omaishoitajien Rauhalahden kylpylälomasta ja Joensuun ev. lut.
seurakuntien järjestämästä omaishoitajien virkistyspäivästä Vaivion kurssikeskuksella.
Kesäkuussa tutustuttiin uudistettuun Botaniaan vapaaehtoisen Kalle Nevalaisen johdolla. Heinäkuussa
kävimme Utran uudessa teatterissa katsomassa esityksen ”Jaakko Tepon tarinat”.
Elokuussa vietimme Maakuntapäivää la 31.8. Taidekeskus Onnissa. Teemalla ” Omaishoitajan Onni” (myös
lehdistö paikalla).
Syyskuussa olimme ruskaretkellä Saariselällä. Ohjelma oli monipuolinen. Tutustuimme menomatkalla
Karjalaisen Suurpetokeskukseen Kuusamossa. Kävimme Kaunispään huipulla sekä Kiilopäällä. Kaunispään
tunturin huipulta avautuvaa maisemaa oli hyvä valokuvata ja tehdä matkamuisto-ostoksia huipun myymälästä. Tunturikeskus Kiilopään on Suomen ladun omistama hotelli ja retkeilykeskus lähdimme patikoimaan kahdessa ryhmässä tunturiluontoon. Seuraavana päivän aloitimme Inarin retken, Inarissa tutustuttiin omakustanteisesti Saamelaismuseo Siidassa ja Saamelaiskultturikeskus Sajoksessa, joista voi tehdä
tuliaisostoksia. Iltapäiväkahville suuntasimme porotilavierailulle, jossa tutustuimme Ylä–Lappilaiseeen
porotalouteen, saimme kokeilla suopungin heittoa, kuulimme ”joikhua” ja joimme päiväkahvit. Iltapäivällä
matka jatkui Karhun pesäkiven kautta Saariselälle. Seuraavana päivänä lähdimme tutustumaan Tankavaaran Kultakylään, missä sijaitsi Kultamuseo sekä Tankavaaran luontokeskus. Kultamuseoon tutustuimme
opastetusti. Ulkoalueella voi jokainen halutessaan omakustanteisesti kokeilla kullan huuhdontaa. Luontokeskuksessa tutustuttiin Urho Kekkosen kansallispuiston luontoon, reitteihin, erämaatupiin ja puiston
käytäntöihin. Viimeisenä päivänä hotelliaamiaisen jälkeen jätimme jäähyväiset Saamenmaalle ja aloitimToimintakertomus 2019
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me kotimatkan Matkareitillä Sodankylä- Rovaniemi. Rovaniemellä kävimme Santa Claus -joulukylässä ja
matka jatkui Puolangan ja Vuokatin kautta illaksi kotiin Joensuuhun. Matkalle osallistui 44 yhdistyksemme
jäsentä, joista kuusi oli uusia ja työikäisiä.

Syyskuussa järjestettiin työikäisten omaishoitajien parisuhde- teemainen vertais- ja virkistysviikonloppu
kylpylä Kunnonpaikassa.
Lokakuussa järjestimme yhdistyksen tanssiaiset Sepäntuvalla. Musiikista vastasi Markku Leinonen. Pidimme kahviota ja myimme arpoja. Pullat leipoivat virkistystyöryhmän Tuula, Helena ja Irma.
Marraskuussa, omaishoitajien viikolla, järjestimme omaishoitajien kirkkopyhän ohjelmaa Rantakylän kirkossa, osallistuttiin omaishoitoviikon seminaariin, hemmotteluihin ja vietettiin yhdistyksen puurojuhlaa
Kiesassa.
Joulukuussa oli jälleen Joensuun ev. lut seurakuntien järjestämää ohjelmaa Vaiviossa, tällä kertaa
omaishoitajien ja hoidettavien yhteinen joulujuhla. Joulua odotellessa pistäydyttiin myös ”Joulumieltä
jokaiselle” –konsertissa Joensuun Carelia -salissa.
Toimintakertomus 2019
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VIRKISTYSMATKAT JA TAPAHTUMAT
Tapahtumia yhteensä 16 kpl, joissa osallistujia yhteensä 486.
VIRKISTYSMATKAT JA –TAPAHTUMAT
Tapahtuman nimi / teema/järjestäjä/ kumppani

pvm

osallistujia

12.3.2019

19

14.3.2019

37

12.-14.4.

9

16.5.2019

29

18.5.2019

10

21.-24.5.2019

32

6.6.2019

20

3.7.2019

58

31.8.2019

33

2.-6.9.2019

43

6.-8.9.2019

7

7.11.2019

17

OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ, Rantakylän kirkko. Kolehdin kerääjät: Irma
Pussinen ja Jouko Nousiainen. Teksti: Terttu Turunen ja Helena Timoskainen.
Kirkkoherra: Ari Autio. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

24.11.2019

yhdistyksen
omaishoitajia

YHTEINEN HETKI (omaishoitajien, yhdistyksen väen, vapaaehtoisten ja kumppaneiden puurojuhla, Kiesa). Yhdistysyhteistyössä LC Adam& Eva ja OmaisOiva.

28.11.2019

70

JOULUMIELTÄ JOKAISELLE -konsertti Carelia-Sali (Lippuja 40) klo 13. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

7.12.2019

39

Omaishoitajien ja hoidettavien yhteinen JOULUJUHLA Vaiviossa Joensuun, Pielisensensuun ja Rantakylän seurakuntien kanssa. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

9.12.2019

53

MATKALLA KARJALASSA

opastettu näyttely P-K:n museossa. Yhdistyksen vapaaehtoiset. Kumpp. LC Kanteletar.

TYÖIKÄISTEN VERTAIS- JA VIRKISTYSVIIKONLOPPU RAUHALAHDESSA
lastaan, puolisoaan tai muuta läheistään hoitaville työikäisille yhdistyksen jäsenille
(PKO:n lahjoitus). Vertaisohjaajat .

TYÖIKÄISTEN VERTAIS- JA VIRKISTYSVIIKONLOPPU RAUHALAHDESSA
lastaan, puolisoaan tai muuta läheistään hoitaville työikäisille yhdistyksen jäsenille (PKO:n lahjoitus). Vertaisohjaajat.
OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ VAIVIO

Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän ev. lut. srk:n omaishoitajille. Seurakunta järjesti
kuljetuksen ja ohjelman. Omavastuu 10€/hlö. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

Pop up –kahvila. KAIKILLE AVOIN,

Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu. Vapaaehtoiset Irma P. ja Tuula R. & OO:n työntekijä.

OMAISHOITAJIEN KYLPYLÄMATKA RAUHALAHTEEN
yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

OMATOIMINEN RETKI BOTANIAAN

(yhdistys tarjosi Opaskierroksen). Yhdistyksen vapaaehtoiset.

UTRAN KESÄTEATTERI

Toivo Ryynäsen elämä ja teot. Jäsenhinta 20€. Sis. kahvit. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

MAAKUNTAPÄIVÄN TAPAHTUMA OMAISHOITAJIEN ONNI.

Paikka: Joensuun Taidemuseo ONNI. Opastetut näyttelykierrokset klo 12. ja klo 13.
Esiintymässä Pieni Balettistudio Releve`n tytöt klo 14. Yhdistys tarjosi kahvit ja Karjalanpiirakat. Maksuton. Yhdistyksen vapaaehtoiset & OmaisOiva.

RUSKAMATKA SAARISELÄLLE

yhdistyksen jäsenille ja omaishoitajille. Yhdistyksen vapaaehtoiset.

TYÖIKÄISTEN OMAISHOITAJIEN

parisuhde teemainen vertais- ja virkistysviikonloppu Kunnonpaikassa (S.A. Tervo Säätiö).
Vertaisohjaajat.

VIRKISTYSPÄIVÄ LIPERIN, OUTOKUMMUN JA POLVIJÄRVEN OMAISHOITAJILLE SEKÄ HOIDETTAVILLE.
Pellinmäen leirikeskus. Yhteistyössä Liperin, Outokummun ja Polvijärven ev. lut. seurakuntien ja Siun soten kanssa. Kaatumisvaaraa lisäväät lääkkeet, Kirsi Pesonen Proviisori
LHKA –erityispätevyys, sairaala apteekki Siun Sote & OmaisOivan kanssa.
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KUMPPANEIDEN JÄRJESTÄMÄ HEMMOTTTELU JA MUU HYVINVOINTI
Tapahtumia yhteensä 9 kpl, järjestäjätahoja 10, osallistujia yhteensä 130.
AJANTAPAHTUMA

KOHTA

KUNTA

KOHDERYHMÄ

JÄRJESTÄJÄT

Hemmottelut
(kädet, kasvot ja hierontaa)

13.2.2019

Joensuu

omh tilanteessa
olevat

Mielikki, LC Adam&Eva,
Raija Palviainen & OO

7

Ruokakurssi Martta-keskuksella

24.4. ja
7.5.2019

Joensuu

kuntosaliryhmien
kävijät 11+ 5

Virkee-hanke P-K:n Martat

16

Hemmottelut omaishoitajille

4.11.2019

Joensuu

Miesomaishoitajat

LC Adam&Eva

6

Läsnäolon taitoja

19.11.2019

Joensuu

Omaishoitajat

LC Adam &Eva,
Riitta Koskivirta & OO

5

Jalkahoidot

23.4.2019

Joensuu

Vapaaehtoiset

Riveria /Omaisoiva

17

Muistelua

12.11.2019

Joensuu

Omaishoitajat

Karelian opiskelijat

6
65
8

Hemmottelut

27.11.2019

Joensuu

Omaishoitajat

Joensuun ev.lut srk., Riveria,
Islo, OmaisOiva

Virkistys/ohjaus

11.12.2019

Joensuu

Oivan
vertaisohjaajat

OmaisOiva

OS

YHTEISTYÖ LIITON KANSSA (SKYPE)
16.5. Skypetapaaminen liiton Juha Timoskainen, muut OmaisOiva yhdistykset ja STEAN edustajat. Seija
Ollaranta osallistui.
18.10. klo 12.30 Puhetta saavutettavuudesta (laki verkkopalveluihin liittyen). Seija Ollaranta osallistui.
12.11. klo 17.00 Puhetta yhdistyksen hyvästä hallinnoinnista Seija Ollaranta osallistui hallituksen kanssa
Yhdistys mahdollisti työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttautumisen
15.-16.1. Oiva -riihi, Helsinki. Merja Tanskanen & Seija Ollaranta.
11.-12.4. Surukonferenssi, suru perheessä. Tampere. Merja Tanskanen.
14.-15.5. OVET-ohjaajakoulutus, Omaishoitajaliitto, Helsinki. Kirsi Leskelä ja Johanna Linna.
4.-5.6. Oivaltava-päivät Lahti, Tuula Riikonen ja Helena Timoskainen.
18.6.-6.8. Helena Timoskainen, Irma Pussinen ja Tuula Hanikka osallistui Siun soten järjestämään VertaisVeturi –koulutukseen, Joensuu. Iäkkäiden terveysliikunnan vertaisohjaajakoulutus. Kouluttaja: Riitta
Pesonen, Siun sote, Geriatrinen osaamiskeskus/Päiväkuntoutus Liperi.
19.-20.8. Oivariihi Lieksa. Seija Ollaranta.
24.10. OVET-lisäkoulutus teemana: parisuhde. Kuopio. Kirsi Leskelä, Johanna Linna & Tuula Riikonen.
17.9. Järjestöjen sote-tulevaisuus –kiertue STEA ja SOSTE yhteistyössä Järjestö 2.0-hankkeiden kanssa
järjestöjä ja sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia käsittelevä kiertue, Joensuu. Seija Ollaranta & Ritva
Silvennoinen.
9.-10.10. Liiton järjestöpäivät, Vantaa. Terttu Turunen, Tuula Riikonen, Helena Timoskainen, Irma Pussinen, Tuula Hanikka, Ritva Silvennoinen & Jouko Nousiainen.
30.10.-1.11. OKA, omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutus. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat. Yhteistyössä Mikkelin seudun omaishoitajien kanssa. Mikkeli. Osallistujat: Kirsi Hokkila & Seija Ollaranta.
26.11. Siun sote & järjestöt -tapaaminen. Seija Ollaranta & Ritva Silvennoinen
10.12. Kaupungin järjestötapaaminen Sirkkalan auditorio. Terttu Turunen, Helena Timoskainen, Ritva
Silvennoinen & Seija Ollaranta.
Webinaarikoulutukset
Ratkaisukeskeinen johtaminen (6h). Snellmannin kesäyliopisto. Webinaarit: klo 14.30-16.00
9.10., 17.10., 24.10. ja 6.11.2019. Seija Ollaranta.
Webropol -käyttökoulutus, skype 9.4. Kyselyn tekeminen klo 9-11. Merja Tanskanen & Seija Ollaranta,
klo 13-15. raportointi, Seija Ollaranta.
Toimintakertomus 2019
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OMAISOIVA-TOIMINTA 2019
Resurssit
Työntekijät: toiminnanjohtaja Seija Ollaranta ja omaistoiminnanohjaaja Merja Tanskanen. Tuntityöläiset:
Ani Kairi, kiireapu kuntosaliryhmät (kevät ja syksy) ja Kaija Polso, kiireapu olohuoneessa ja tiedottamisessa (syksy).
OmaisOiva-toiminta jatkoi omaishoitajien jaksamiseen tukevaa kohdennettua toimintaansa. OmaisOiva-toimintaan kuuluivat vertaisryhmät, OVET-valmennus, kahvilat- ja kioskitoiminta, muut kumppaneiden
kanssa järjestetyt seminaarit ja tapahtumat sekä toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten tukeminen.
OmaisOivan Tukiryhmän kokoukset (2)
12.2019 ja 18.10.2019 klo 8.30 -10.
OmaisOivan tukiryhmän edustajat:
Joensuun ev. lut. seurakunnan diakoniatyö
Siun sote / omaishoidontuen palveluohjaaja
Siun sote / keskussairaalan sosiaalityö
Karelia AMK/Voimalan koordinaattori
Kontiolahden ev. lut. seurakunta / diakoniatyö
Riveria, Palvelut ja hyvinvointi toimiala / Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö
Muut OmaisOivan yhteistyöpalaverit (9 kpl)
Erityislasten perheiden tavoittaminen
Erityislasten perheille tarjottiin mahdollisuus yhteiseen Peter Pan – näytökseen Sinkkolassa 16.8.2019.
Esitykseen varattiin 30 lippua, joita myytiin 3€ omavastuu hintaan. Osa lipuista kuitenkin vaihdettiin eri
päivän näytöksiin, koska perheet eivät päässeet varattuun aikaan. Perheitä tavoitettiin 6.

OMAISOIVAN VERAISRYHMÄT
Kasvotusten tapaavia vertaisryhmiä oli 11, joista yksi (1) suljettu ryhmä (Oman näköinen elämä =ONE),
ja yksi (1) oli tarkoitettu vain jäsenille (Voimavararyhmä). Lisäksi Facebookissa toimi työikäisten suljettu
keskusteluryhmä.
Koivupihan ja Suvituulen kuntosaliryhmiä ohjasi Ani Kairi, Mäntypihan kuntoiluryhmää ohjasi vapaaehtoinen Irma Pussinen ja sovitusti Ani Kairi.
Vertaisryhmät toimivat kevään ja syksyn aikana Joensuussa seitsemän (7) vapaaehtoisten vertaisohjaajien
ohjaamina, Liperissä OmaisOivan työntekijän ja soten työntekijän kanssa yhteistyössä, Outokummussa
OmaisOivan työntekijän ja seurakunnan työntekijän kanssa yhteistyössä ja Kontiolahdella OmaisOivan
vapaaehtoisen vertaisohjaajan ja seurakunnan työntekijän kanssa. Tilat saatiin yleensä maksutta seurakunnilta ja Liperissä Siun sotelta. Koivupihan ja Suvituulen kuntosaleista maksettiin vuokraa Siun sotelle.
Kaikkiaan vapaaehtoisia vertaisohjaajia oli yhdeksän (9), joista miehiä 1. Liiton vertaisohjaaja- tai
OVET-ohjaajakoulutuksen käyneitä oli viisi (5): Tuula Hanikka, Pekka Härkönen, Kirsi Leskelä, Johanna
Linna, Tuula Riikonen.
Muut vapaaehtoiset ohjaajat: Jaana Kokkola, Irma Pussinen, Linnea Mäenpää (luovat kädet) ja Päivi Seitavaara.
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Vertaisryhmien tuloksia 2019
Vertaisryhmät kokoontuivat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa 1,5h/kerta tai erikseen sovittuina aikoina.
Ryhmien sisältöinä olivat osallistujien toiveiden mukaan eri alojen asiantuntijat ja erilaiset terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä koskevat tietoiskut sekä aikaa puhumiselle.
Ani Kairin ohjaamat kuntosalivertaisryhmät kokoontuivat viikottain. Kuluneena vuonna näissä ryhmissä
on keskitytty tehostamaan harjoittelun laatua. Ollaan halukkaiden kanssa laskettu yksilöllisesti oikeat
painot ja vaihdeltu lihastyön ja levon suhteita (esim. 1min työtä ja 30s lepoa/ 30s työtä 10s lepoa). Kuntosaliryhmien kehitys liitteenä (LIITE 1)
Vuoden aikana ryhmät kokoontuivat yht. 108 kertaa ja niihin osallistui 107 naista ja 20 miestä.
Vertaisryhmien kokoontumiset seuraavan sivun taulukossa.

OmaisOivan vertaisryhmistä saatiin

n

%

Vastaajien ikä

n

%

Vertaistukea

19

73,08

Alle 18 v.

0

0

Tarpeellista tietoa omaishoitajuuden tueksi

13

50,00

18-29 v.

0

0

Uusia ystäviä

14

53,85

30-62 v.

13

20

Uusia keinoja arjen avuksi

9

34,62

63-79 v.

34

52,31

Hengähdystauon arjesta

20

76,92

80v tai yli

18

27,69

Mielekästä toimintaa

14

53,85

Rohkeutta hakea tukea ja apua

9

34,62

Intoa huolehtia omasta hyvinvoinnista

19

73,08

Sukupuolijakauma

n

%

jotain muuta

2

7,69

Nainen

51

78,46

Mies

14

21,54

En halua sanoa / muu

0

0

Omaishoidon tukea saaneet

n

%

Saa (sai)

49

79,03

Ei saa (ei saanut)

7

11,29

Ei ole hakenut

6

9,68

Omaishoitaja hoitaa/hoiti

n

%

Puolisoaan

48

78,69

Lastaan

9

14,75

Vanhempaansa / appivanhempaansa

5

8,2

Muuta omaistaan

0

0

Ystävää / Muuta läheistään
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RYHMÄN NIMI PAIKKA / ALUE
/Ohjaajat

RYHMÄTYYPPI
suljettu tai avoin

KOHDERYHMÄ
kaikki oh:t, työikäiset,
lesket
toimi ajalla:

Omaishoitajien keskusteluryhmä,
Omaishoitajien olohuone, Joensuu Vertaisohjaaja: Jaana Kokkola

Avoin.
Vertaistuellista keskustelua
omaishoidon tilanteiden aiheuttamista aiheista.

Erilaisissa omaishoitotilanteessa olevat: 17.10.-12.12.
klo 13.-14.30 (14.11. klo
11-12.30)

Oman näköinen elämä (ONE),
Joensuu. vapaaehtoiset vertaisohjaaja Tuula Riikonen ja Päivi
Seitavaara, OmaisOivasta Merja
Tanskanen.

Suljettu.
Aloitus intensiivijaksolla Polvijärven Saarilan maatilalla 13.15.2.2019.
Kotitehtäviä ja harjoitteita, yhdessä oloa ja vertaistukea.

Omaishoitajat, jotka ovat
menettäneet hoidettavansa
yksi - kaksi vuotta sitten,
ja omaishoitajat joiden
hoidettava on siirtynyt kodin
ulkopuoliseen lyhyt- tai
pitkäaikaishoitoon ajalla:
23.2.-23.11.2019

11**

Outokummun omaishoitajien
vertaisryhmä. Seurakuntatalo,
Kummunkatu 19, OKU.
Yhteistyössä vuoroin Outokummun ev.lut. srk. diakoni
Hanna Ikäläinen ja Merja
Tanskanen.

Avoin.
Kerran kk:ssa, perjantaisin klo 1315. avoin.
Uusia 3! Ohjelmassa
vierailijoita mm. Vapepa-SPR, Onnellisuus - mitä se on? Merja T.

kaikki oh:t, ajalla: 25.1.-26.4.
ja 20.9.-13.12.( ei 25.10.)

8

Koivupihan Kuntokammari, Kirkkokatu 13, JNS. ohjaaja: Ani Kairi

Avoin.
Tietoa,
vertaistukea ja ohjattua harjoittelua.

Suvituulen Kuntokerttu,
Suvikatu 21, JNS.
ohjaaja: Ani Kairi

krt*
5

os*

m*

(vaihteli
3-16)

1

8
Ryhmäläisiä
oli 4.
Yksi 3062v., kaksi
63-79 v. ja
yksi yli 80v

0

8

1

Keskiviikkoisin klo 11-12.30
ajalla 2.1.-10.4. (15x) ja 18.9.4.12.2019 (12x). 1,5h/kerta.
27
Loma-aikoina sama aika
omatoimisesti!

13

1

Avoin.
Tietoa,
vertaistukea ja ohjattua harjoittelua. Kahvit.

Keskiviikkoisin klo 13-15.
ajalla: 16.1.-17.4. (14x) ja
18.9.-4.12.2019 (12x).

5

0

Avoin

Vaihtuvin teemoin ja vierain,
kerran kk:ssa perjantaisin klo
14.-15.30 ajalla:
9
18.1.-16.5. 2019 (16.5.Hirviranta virkistyspäivä) ja 20.9.17.12.19 (17.12.joulujuhla)

15

7

Työikäisten Vertti& Veera
Vertaisohjaajat: Kirsi Leskelä ja
Johanna Linna

Avoin työikäisille lastaan, puolisoaan, vanhempaansa tai muuta
läheistään hoitavalle. Sis. vertaistukea, tilaa puhua omista asioista, mielenkiintoisia vieraita ja
luentoja.

ajalla: 10.1.-6.5. ja 19.9.12.12. omaishoito ja parisuhde-teema: 19.9. Yhteys
parisuhteessa, 3.10. vertaistapaaminen, 14.11. Esteistä
eteenpäin parisuhteessa ja
12.12. Uudistuminen parisuhteessa. Sisällön suunnittelu ja toteutus yhteistyössä
Terhi Lahti, psykoterapeutti.

8

vaihteli
5-11

4

Lukupiiri, Joensuu
Vertaisohjaaja: Tuula Hanikka

Avoin. Luetaan joko yhteisesti sovittuja tekstejä tai oman valinnan
mukaan. Tavoitteena on saada
kirjallisuudesta uusia näkökulmia
omaan elämään ja tukea arjessa
jaksamiseen

ajalla: 11.2..-13.5. ja 16.9. klo
15-16., 21.10., 18.11., 2.12.
7kertaa, 1,5h/kerta.

8

2

0

Facebookin Itä-suomen työikäisten keskusteluryhmä
vertaisohjaaja: Kirsi Leskelä ja
Oivasta Merja Tanskanen.

suljettu

koko ajan

43

4

Luovat kädet
Omaishoitajien olohuone Kirkkokatu 16 c 34.
Vapaaehtoinen: Linnea Mäenpää

avoin kaikille

Omavastuu 3€ – 5€/henkilö/
kerta. Torstaisin klo 10-12.
7.2. Ommellaan myssy,
ompelukoneet mukaan.
21.2. Tehdään kortteja.
28.2. Aihe vielä avoin.

3

4

0

Mäntypiha. Ohjaajana vapaaehtoinen Irma Pussinen ja fysioterapeutti Ani Kairi

avoin kaikille

ajalla 8.1.-7.5. (18x) ja 10.9.3.12.2019 (11x)keskiviikkoisin, 1,5h/kerta

7

10

6

VeTuRi. Liperin omaishoitajien
vertaisryhmä yhteistyössa Siun
sote, Geriatrinen osaamiskeskus,
päiväkuntoutus Riitta Turunen

avoin kaikille

Tiistaisin klo 11.30-13.
19.2., 5.3., 2.4. ja 14.5.

4

4

0

Kontiolahden omaishoitajien
kerho. Lehmon seurakuntakoti,
Kylmäojantie 57.
Ohjaajat: Inka Turunen srk ja vapaaehtoinen vertaisohjaaja Pekka
Härkönen.

(1 hoidettava)

26

*krt = kokoontumiskerrat, *os = osallistujamäärä. *m = miesten osuus
** = Vertaistapaamisia oli 2 sekä yksi yön yli retki Nurmeksessa vertaisohjaajien kanssa.
Lisäksi toiminnan suunnitteluun liittyen yhteistyöpalaverit (9)
Toimintakertomus 2019
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OMAN NÄKÖINEN ELÄMÄ -RYHMÄ pilotointi 13.2.- 20.11.2019
TARVE
Entiset omaishoitajat ovat esittäneet vuosien varrella toivetta heille suunnatusta ryhmästä. Omaishoidontilanteen loppuessa hoidettavan kuolemaan, heille ei ole seurakuntien sururyhmän jälkeen vertaisryhmää,
missä olisi saman kokeneita.
Yksinäisyyden tunne puolison kuoleman jälkeen on erittäin yleistä, se koetaan monesti raskaana ja ahdistavana. Omaishoitajan hyvinvointi voi murtua kokonaan, omat vaivat ja uupumus voivat nostaa päätään ja
terveydentila laskea. Omaishoitajuuden päättyessä omaishoitajille tarjotaan jonkin verran toimintaa, mutta selkeästi vähemmän kuin omaishoitotilanteessa. Jokaisella on tarve tuntea itsensä tärkeäksi ja läheiseksi jollekulle, ja kun tämän tunteen menettää, valtaa yksinäisyys.
KOHDERYHMÄ
Omaishoitajat, jotka ovat menettäneet hoidettavansa 1-2 vuotta sitten, ja omaishoitajat joiden hoidettava
on siirtynyt kodin ulkopuoliseen lyhyt- tai pitkäaikaishoitoon.
Ryhmäläisiä oli (4) neljä, kaikki naisia. Yksi kuului ikäryhmään 30-62v., kaksi 63-79 v. ja yksi yli 80v. Ryhmässä oli (3) kolme omaishoitajaa, joiden omaishoito oli päättynyt vuoden molemmin puolin ja (1) yksi
omaishoitaja, jonka hoidettava oli siirtynyt kodin ulkopuoliseen hoitoon neljä kuukautta sitten.
RESURSSIT
Ohjaajina toimivat OmaisOivan omaistoiminnanohjaaja ja (2) kaksi vertaisohjaajaa / kokemusasiantuntijaa, joilla on omakohtainen kokemus omaishoidosta ja hoidettavan menetyksestä. Surutyön vaiheista ja
siihen liittyvistä tunteista ja toiminnasta valmisteli kokonaisuuden Terhi Lahti, psykoterapeutti.
PÄÄTAVOITE
Omaishoitajien oman elämän toimijuuden ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen.
1. Osatavoitteena oli, että keväällä osallistujat
-Tunnistavat tilanteensa ja muutostarpeensa
-Surussa eteenpäin pääseminen ja entisestä omaishoitajan roolista luopuminen
-Löytävät voimavaroja, iloa ja huomaavat sen hyvä mitä omassa elämässä on.
2. Osatavoitteena oli, että kesän/syksyn aikana osallistujat
-Löytävät merkityksellisyyttä omaan elämään ja positiivisen katseen suuntaamista tulevaan.
- Aktivoituvat sosiaaliseen osallistumiseen.
Tuloksia:
Intensiivijaksolla saavutettiin luottamus ja yhteenkuuluvuus, auttoi purkamaan surua ja huomaamaan
ettei tilanteessa ollut yksin. Jokainen koki saaneensa tarpeeksi aikaa käsitelleeksi puolisonsa poismenoa.
Mukaansa jaksolta ryhmäläiset ottivat evääksi itselleen:
Ammennan voimaa luonnosta => hiihtelen ja marjastan sekä kuljeksin metsässä,
Päästän irti siitä mikä ei enää palvele => heitän kuluttavat ystävyyssuhteet pois ja
Tarkastelen asioita eri näkökulmista => olen saanut asioihin erilaisia näkökulmia.
Vertaistapaamiset koettiin hyvinä ja vapauttavina toimistomaisesta ryhmätilasta. Tapaamiset olivat ryhmäläisten mielestä tarpeellisia ja hyviä kokemuksia. Nämä tapaamiset auttoivat ryhmäläisiä eteenpäin ja
eri näkökulmien käsittelyissä.
Toimintakertomus 2019
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Yhteenvetoa:
Alku näyttäytyi epätoivoiselta, jolloin haluttiin puhua vain surusta ja itku oli herkässä, murehdittiin yksin
oloa ja oltiin jopa valmiita luopumaan elämästä, päästäkseen puolison viereen. Yhdeksän kuukauden päästä palaset olivat alkaneet loksahtaa paikoilleen. Elettiin ”sata lasissa”, oli löydetty uusi kumppani vierelle
ja oivallettiin, että tarvitaan ammattilaisen antamaa terapiaa menneiden kuormien poistamiseen, jotta voi
alkaa elämään omannäköistä elämää. Ryhmäläisten mielestä oli helppo vertailla lähtö- ja lopputilannetta,
elämä oli alkanut hymyillä ja omaan elämään oli päästy hyvin kiinni. Jokainen suosittelisi ja lähtisi uudelleen tällaiseen ryhmään. Vertaisohjaajien mukana olo oli ryhmäläisille tärkeä ja kantava voima.

Kuva 1. Oman näköinen elämä -ryhmän toteutus.
Tapaamiskerroilla oli oma teema, alustus ja keskustelua. Lisäksi 		
ryhmäläiset saivat materiaalin kotitehtävineen mukaansa.

Kuva 2. Tapaamiskertojen rakenne
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OVET VALMENNUS ®
Joensuussa järjestettiin kaksi erillistä kaikille avointa OVET-valmennusta. Molemmat pidettiin yhdistyksen
toimitilassa. Ohjelmissa eroteltiin Siun soten osuus selkeästi omaksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen valmennus järjestettiin pääosin lauantaisin ajalla 6.4.-14.9.2019 ja siihen osallistui 9 erilaisessa omaishoidon
tilanteessa olevaa omaista.
Aloitus la 6.4. klo 10-16. Avataan ovet valmennukseen, Omaishoidon tuet ja palvelut, Tarja Tikka, Siun
sote. Tutustuttiin erilaisiin omaishoidon tilanteisiin ja osallistujat täyttivät hyvinvointiympyrän, Merja
Tanskanen,
la 25.5. klo 10-13 ”Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää”, alustus Terhi Lahti, psykoterapeutti,
la 17.8 klo 10-12 jatkettiin edellisen aiheen käsittelyä ryhmänä,
to 5.9. klo 16.30-18.30 Ergonomiasta ja liikunnasta oman jaksamisen näkökulmasta, Tuula Pitkänen fysioterapeutti Siun sote,
la 14.9. klo 10-13. Hoivatyöstä, Tarja Voutilainen, ikäneuvolan terveydenhoitaja, Siun sote. Ohjaajat:
OmaisOivan työntekijä ja 1 vapaaehtoinen, koulutettu OVET-ohjaaja.
Toinen OVET-valmennus® ajalla: 1.10.-12.11.2019. Tapaamiset klo 13. – 15.30 seuraavasti:
1.10. Avataan OVET, omaishoidon monet kasvot,
8.10. Omaishoidon tuet ja palvelut, Tarja Tikka, Siun sote,
22.10. ei toteutunut sairastumisen takia, 6.11. Hoidettavan käyttäytyminen hämmentää
12.11. Ergonomian ja avustamisen perusteita, Tuula Pitkänen, ft., Siun sote. Ohjaajat: OmaisOivan työntekijät. Osallistujia 4, 1 Outokummusta.
Tulokset: Ensimmäinen valmennusryhmä oli isohko (9) ja siinä tapahtui ryhmäytyminen tosi nopeasti.
Lähes kaikkien hoidettavilla oli muistisairauksia ja muita neurologisia sairauksia. Osallistujat halusivat
käsitellä erityisen paljon hoidettavan hämmentävää käytöstä ja saada niin ammattilaisen kuin vertaisten neuvoja haastaviin tilanteisiin. Tämä teema yhdisti ryhmäläisiä varmasti eniten. OVET-ryhmästä oli
kuultu mm. ystävältä, joka oli ollut juuri soten järjestämässä valmennuksessa, jossa tiedotettiin alkavasta
OVET-valmennuksesta. Lisätiedon tarve soten palveluista oli ilmeinen virallisillakin omaishoitajilla. Myös
suomeen vuosikymmenien jälkeen paluumuuttaneelle tieto soten palvelujärjestelmästä oli merkittävä tuki
arjessa pärjäämiseen.
Toinen valmennusryhmä oli pieni, 4 osallistujaa, joista kaikilla kerroilla ei ollut kaikki mukana. Tässäkin
ryhmässä kotona hoidettavilla (melko nuorillakin) olivat erilaiset pitkäaikaiset neurologiset sairaudet ja
sitä aiemmin todetut sydän- ja verisuonitaudit.
Kaikkiaan kahden ryhmän osallistujista oli eläkkeellä 10, ansiotyössä 1 ja työttömiä 2.
Työikäisiä osallistujia oli yksi (1). Suurin osa eli yhdeksän (9) oli 63-79 vuotiaita ja kaksi (2) yli 80- vuotiaita. Osallistujista puolisoaan hoiti 62%, lastaan 15%, vanhempaansa 15% tai muuta läheistään 8%. Yhdeksällä osallistujalla (75%) omaishoito oli kestänyt 1-5 vuotta, yhdellä 5-10 vuotta ja kahdella yli 10 vuotta.
Virallisen omaishoidon tuen saajia oli viisi (5) (39%), ei saa (ei myönnetty) kaksi (2) (15%) ja kuusi (6)
(46%) ei ollut hakenut omaishoidon tukea. Soten valmennuksen kertoi saaneensa yksi ja toisen kanssa valmennuksesta oli sovittu. Muut eivät joko olleet tietoisia soten valmennuksista tai heille ei ole sitä tarjottu.
OVET-valmennuksiin osallistuneista lähes kaikki liittyivät yhdistyksen jäseniksi, 4 osallistui syksyllä yhdistyksen Voimavararyhmän toimintaan, ja kaksi - kolme osoitti kiinnostusta oman valmennuksen jälkeisen vertaisryhmätoimintaan. Kevään OVET-valmennuksessa mukana ollut vertaisohjaaja/Ovet –ohjaaja
aloittaa tähän tarkoitukseen perustettavan TUIKUT-vertaisryhmän toiminnan keväällä 2020.
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OIVAHETKET
Oivahetki on OmaisOivan ryhmätoiminnan ulkopuolella tapahtuvaa yksilötyötä, ohjauksellista keskustelua, jossa yhteydenottaja on joko kohderyhmä (omaishoitaja tai ammattilainen), vapaaehtoinen tai Oivan
työntekijä. Oivahetkeä ovat myös vapaaehtoisen ja omaishoitajan välinen vertaistuellinen ohjaus- ja neuvontakeskustelu, loma- tai Kelahakemusten tekemisessä avustaminen tai kotona vapaan mahdollistaminen
hoitajalle lyhytaikaisen menon takia.
Tässä Wepropol –kyselyohjelmalla tehdyssä tilastossa näkyvät vain OmaisOivan työntekijöiden kirjaamat
yhteydenotot vuoden ajalta. Kaikkiaan tilastoitiin 268 yhteydenottoa. 264 yhteydenottajasta uusien osuus
oli 72 eli noin 27%. Yhteydenottaja oli 50% työntekijä ja 50% kohderyhmä. Kontaktit eroteltu alla taulukossa (vastaajien määrä 268):
n

Prosentti

108

40,3%

Omaishoidettava

1

0,37%

Vapaaehtoinen

51

19,03%

Ammattilainen

77

28,73%

Muu

31

11,57%

Omaishoitaja

Nainen

81%

Mies

19%
0%

20%

40%

60%

80%

Työntekijöiden puhelimeen vastaamiseen käytetty aika

100%

Vastaajien sukupuoli (vastaajien määrä 188) oli 81%:ssa nainen.

ka. 35 - 106 min /puhelu.
Vapaaehtoisten antamat Oivahetket

Työikäinen

43%

Yli 63-v (eläkeläinen)

Tuula Riikonen:
- Puhelimessa vertaistuki yht. 17h 40min,

57%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vastaajien ikärakenne (vastaajien määrä 184:)

Puhelu

51%

Tapaaminen

10%

Tekstiviesti

6%

Whatsapp

1%

Sähköposti

-Kelan sekä SiunSoten lomakkeiden täyttäminen
asiakkaan kotona 3 henk. yht. 7h
Sinikka Tossavainen:
-kävi säännöllisesti kolmessa (3) omaishoitoperheessä
tarjoten lyhyen vapaahetken omaishoitajalle jumpan
tai muun henkilökohtaisen menon aikana. Käyntejä

22%

Ryhmäsähköposti, kuinka monelle… 9%
Nettisivujen yhteydenottolomake

pisin puhelu 1h 14min.

yhteensä 27 kertaa, yht. 73 tuntia.
-Tuki puhelimessa ko. perheitä yht. 3,5 tuntia.

2%

Some
Ryhmäviesti somessa, kuinka… 1%
Muu, mikä
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yhteydenottotapa oli 51 % tapauksissa puhelin, sähköposti 22%,
tapaaminen 10%, ryhmäsähköposti 9%, tekstiviesti 6%.
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MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTA
OLOHUONEET JA INFOT
Joensuun omaishoitajien Olohuonetoiminta on vakiintunutta matalankynnyksen toimintaa Joensuun
toimipaikassa (Omaishoitajien olohuone, Kirkkokatu 16 c 34) maanantaisin klo 12.-14. Kevään aikana
huoneiston putkiremontin aikana muutama olohuone järjestettiin Joensuun NNKY:n tilassa, Malmikatu
2. Olohuoneen ohjelmaa toteutettiin yhteistyössä Riverian lähihoitajaopiskelijoiden sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kävijät tilastoitiin käyntikerroittain. Kävijät olivat iältään 63-79 –vuotiaita
(60%) ja yli 80 –vuotiaita (40%).
OMAISHOITAJIEN OLOHUONEET, Joensuu KEVÄT 2019
ajankohta

aukiolo
(h)
kunta/alue

teema tai vieras

k*

m*

11.2.2019

2

Joensuu, olohuone

eduskuntavaaliehdokkaat, kauden avaus, toiminnan esittelyä

25

5

18.2.2019

2

Joensuu, olohuone

Asiaa ikäihmisen ravitsemuksesta ja tarjoilee maistajaisia. Sija
Tarvonen, Virkee- hanke, P-K:n Martat ry.

13

4

21.2.2019

1,5

Joensuu, olohuone

Apua ja ohjausta älykännykän käyttöön.
Joen Severin vertaisohjaajat

8

2

25.2.2019

2

Joensuu

Ohjelma: Riverian lähihoitajaopiskelijat

11

1

4.3.2019

2

Joensuu, olohuone

Tunnetko arvosi – Sydän terveysmittaus, P-K:n Sydänpiiri

8

2

11.3.2019

3

Joensuu, NNKY

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset, Tarja Voutilainen, Ikäneuvolan terveydenhoitaja. Huom! klo 13-15. Muistellaan vanhoja arvoituksia ja sananlaskuja.

9

4

18.3.2019

2

Joensuu, NNKY

kotikuntoutus.Päivi Eteläpää, ft.

12

4

25.3.2019

2

Joensuu, NNKY

Ajankohtaista Uudesta Apteekista – apteekki omaishoidon tukena

8

3

1.4.2019

2

Joensuu, NNKY

Jos omaisesi katoaa, VAPEPA, SPR. Mauno Kokkonen.

8

4

8.4.2019

2

Joensuu, olohuone

Asiaa ikäihmisen ravitsemuksesta ja tarjoilee maistajaisia. Sija
Tarvonen, Virkee- hanke, P-K:n Martat ry.

20

5

15.4.2019

2

Joensuu, olohuone

Riverian lähihoitajaopiskelijat

9

3

29.4.2019

2

Joensuu, olohuone

VAPPU! Riverian lähihoitaja-opiskelijat

13

5

6.5.2019

2

Joensuu, olohuone

Riverian lähihoitaja-opiskelijat

6

2

13.5.2019

2

Joensuu, olohuone

Kaikkien Äitienpäivä! Riverian lähihoitajaopiskelijat

17

7

14.5.2019

1,5

Joensuu, olohuone

Suun hoidon info. Siun soten suuhygienistit.

13

3

18.5.2019

2

Joensuu, olohuone

POP UP

6

3

20.5.2019

2

Joensuu, olohuone

Kauden päätös: palautetta ja toiveita syksyn olohuoneeseen.
Ohjelmasta vastaavat Riverian lähihoitajaopiskelijat.

15

5

*k = kävijämäärä

*m = miesten osuus
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SYKSY 2019 OLOHUONEET: Joensuu ja Liperi
ajankohta

aukiolo
(h)
kunta/alue

teema tai vieras

k*

m*

16.9.2019

2

Joensuu

Kauden avaus: Krunupuiso esittelee lomia

16

6

23.0.2019

2

Joensuu

Varakoti varpunen

14

7

30.9.2019

2

Joensuu

Valokuvia Joensuusta, Jorma Reijonen

17

7

7.10.2019

2

Joensuu

Riverian opiskelijat 11

12

14.10.2019

2

Joensuu

Alina- hoiva palvelut. Kotona paras.

13

21.10.2019

2

Joensuu

Riverian opiskelijat

8

28.10.2019

2

Joensuu

Suun hoidon info. Siun sote suuhygienistit.

13

4.11.2019

2

Joensuu

Riverian opiskelijat

15

11.11.2019

2

Joensuu

Virkee hanke

12

18.11.2019

2

Joensuu

Riverian opiskelijat 11

8

26.11.2019

1,5

Joensuu

Yksinäisyys, Ani Kairi

15

2.12.2019

2

Joensuu

Joulukahvit

19

14.11.2019

1,5

Joensuu

Hyvinvointia kuntoutuksesta. Kunnonpaikka.

8

24.9.2019

1,5

Liperi

Soiun soten palveluohjaus

8

10.12.2019

1,5

Liperi

Aivoterveys

2

*k = kävijämäärä

*m = miesten osuus

INFOT
Infoissa jaettiin tietoa ja keskusteltiin omaishoitamiseen liittyvistä asioista, yhdistyksen ja
OmaisOivan-toiminnasta.

kioski

ajankohta

aukiolo
(h)
kunta/alue

1

20.3.2019

0,75

2

22.5.2019

1

3

20.2.2019

1,5

4

12.6.2019

2

5

13.6.2019

3

6

29.8.2019

1,5

7

2.9.2019

2

8

19.9.2019

9

kävijämäärä

miehiä

ensikertalaisia

Polvijärvi

60

10

57

Kuntoutusos. Siilainen

10

2

10

Olohuone

6

2

3

Kontiolahti

34

17

10

Riveria / Joensuu

15

Ilomantsi

35

7

35

Riveria / Joensuu

50

2

50

2

Uimaharju / Joensuu

32

8

32

24.9.2019

2

Sinkkola / Joensuu

25

7

25

10

8.10.2019

4

Areena / Joensuu

100

27

76

11

21.3.2019

2

Joensuu, valm.

18

12

22.8.2019

2

Riveria / Joensuu

15

13

4.10.2019

2

Kitee, valm.

7

7

14

7.11.2019

2

Vetrea, Joensuu

12

12

15

18
15

Kioskeihin osallistui yhteensä ikäluokittain:
18-29 v.
91
osallistujaa
30-62 v.
51
osallistujaa
62-79 v.
185
osallistujaa
80+ v-		
29
osallistujaa
Vapaaehtoisia 8

osallistujaa
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KOULUTUS-, HYVINVOINTI- JA SEMINAARITILAISUUDET

Koulutus- tai seminaaritilaisuuden nimi / tapahtuman
teema /kohderyhmä

miehien
osuus

pvm

osallistujamäärä

Hyvinvointia vapaaehtoisille (Riverian jalkojenhoitajaopisk).
Omaishoitajien olohuone, Kirkkok.16 c 34.

23.4.2019

17

6

Omaishoitoviikon seminaari, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajat
liiton aluetyöntekijä Kukka-Maaria Lepistö sekä Pohjois-Karjalan
Mielenterveysomaiset FinFami ry + OmaisOiva. Paikka: Joensuun
ev.lut srk-Sali, Kirkkokatu

25.11.2019

55

8

Muotinäytös: Helie naistenvaateliike, Hemmotteluja omaishoitajille
Riverian ja Islon opiskelijoiden kanssa. Paikka: Joensuun ev.lut.
srk-keskus, Kirkkokatu.

27.11.2019

65

5

Oivan Vertaisohjaajien ohjaus ja virkistyspäivä ja joululounas Kiesassa. Oivan tytöntekijät.

11.12.2019

8

1

LC Adam&Eva Läsnäolon taitoja -tilaisuus, Anja Halonen ja Riitta
Koskivirta. NNKY, Malmikatu 2, JNS. klo 18-20. OmaisOiva.

19.11.2019

5

0
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ALISA-projekti
Rahoittaja: STEA - Hanke on osa eriarvoisuuden vähentämiseksi toimivaa Kaikille eväät elämään-ohjelmaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100-avustusohjelmaan.
Toteutusaika: 2017-2020
Työntekijät: Projektipäällikkö Kirsi Hokkila, perhetoiminnan kehittäjä Anne Korppinen ja lasten ja
nuorten toiminnan kehittäjä Venla Mutanen
Tavoite
ALISA on pohjoiskarjalaisten perheiden sekä lasten ja nuorten tukena, kun perhettä on kohdannut vanhemman tai muun perheenjäsenen vakava fyysinen tai psyykkinen sairaus, vammautuminen tai muu
terveydentilaan liittyvä haaste. Projektissa lisätään tietoisuutta ja kehitetään keinoja tunnistaa, tavoittaa
ja tukea nuoria hoivaajia ja heidän perheitään. ALISAn tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalaan nuoria
hoivaajia ja heidän perheitään kohtaavista toimijoista 4T-malli, jossa nuoret hoivaajat ja heidän perheensä
tunnistetaan, tavoitetaan ja osataan ohjata asianmukaisten palveluiden sekä projektissa yhteistyössä kehitettävien ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen tukitoimien piiriin.
Vuoden 2019 painopisteet
Toisena toimintavuonna keskityttiin yhteistyöverkoston ja kumppanuuksien vahvistamiseen sekä koko
perheiden tukitoimien vakiinnuttamiseen. Koko perheen yökylät osoittautuivat suosituksi ja toimivaksi
konseptiksi perheiden tukemisessa.
Keväällä hankkeeseen palkattiin kolmas työntekijä, Venla Mutanen, jonka vastuulla oli suunnitella ja käynnistää nuorten toiminnot. Keväällä aloitettiin Nuorten päivät, kesä- ja syyslomalla järjestettiin Nuorten
leirit ja syksyllä alkoi Tukinetissä järjestettävä Nuorten chat. Loppuvuonna pidettiin myös ensimmäinen
Lasten päivä ja Venla aloitti yksilötapaamiset lasten ja nuorten kanssa.
Kesällä toteutettiin rippikoulukysely Liperin, Kontiolahden ja Tohmajärven seurakuntien sekä Joensuun seudun seurakuntayhtymän kanssa. Kyselyyn vastasi 399 rippikoululaista ja isosta, ja se tuotti tietoa
pohjoiskarjalaisten nuorten hoivavastuista perheissään.
Projektin internetsivut www.alisaprojekti.fi ja Facebook-sivut ovat toimineet pääasiallisina viestintäkanavina. Sähköpostiviestintä sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille on ollut toimiva kanava tavoittaa
hankkeen kohderyhmää. ALISA-projektille perustettiin myös oma Instagram-tili.
ALISA sai Siun soten vuosittaisessa perhekeskusseminaarissa perhekeskuskehittämisen tunnustuksen
kategoriassa ”Uusi työmenetelmä”. Perusteluina mainittiin ammattilaisten tietoisuuden lisääminen kohderyhmästä, monipuolisen toiminnan järjestäminen kohderyhmälle sekä ammattilaisten tukena oleminen
heidän kohdatessa kohderyhmän edustajia.
Loppuvuonna sovittiin palveluverkostokuvauksen rakentamisesta palvelumuotoilija Milla Mäkisen kanssa
vuoden 2020 aikana.
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Hankkeen yhteistyökumppaneiden ja -verkoston tapaamiset
Siun sote
Iija DenHerder & johtavat sosiaalityöntekijät 28.2. & 16.4.
Psykososiaalisen tuen järjestäminen lapsiperheille – työryhmä 3.5. & 13.9.
Lasten psykiatrian poliklinikka 12.6.
Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikka 19.6.					
Nuorisoasema 21.8.
Palliatiivinen poliklinikka 14.11.
Lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöt
Joensuun Setlementti ry 20.2.
Joensuun Pelastakaa Lapset ry 20.2.
Perheidenpaikka ry 6.6.
Muut järjestöt
Pelastakaa Lapset ry/Arjesta voimaa 19.2.
Honkalampi-säätiö/Perpe-keskus 5.3. & 7.5. & 20.8.
Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys ry 15.5. & 17.9.
Seurakunnat
Noljakan seurakunta/ diakoni Marja Ikonen /yhteistyötapaaminen (surutyö) 13.2.
Joensuun seurakunta/nuorisotyöntekijä 22.2.
Ylämyllyn seurakunta/nuorisotyöntekijät 25.2.
Kontiolahden seurakunta/nuorisotyöntekijät 27.2.
Tohmajärven seurakunta/nuorisotyöntekijät 14.3.
Liperin seurakunta/Nina Lisitsin 14.3. & 1.5.
Pielisensuun seurakunta/Riitta Mälkönen 16.6. & 17.9.
Oppilaitokset
Karelia AMK/kehittämispäällikkö 2.4.
Karelia AMK/sosionomien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaavat opettajat 16.8.
Joensuun kaupunki
Nuorisotyö/kaupungin nuorisotyön koordinaattori 17.9.
Muut yhteistyökumppanit
Folkhälsan/Jonna Skand 5.3.
Elonkuohu Oy/ Sanna Turakka 27.3.
Spesio/Outi Kontkanen 2.4.
Ilomantsin kunta/MOPSI-tapaaminen (moniammatillinen perhetyö) 10.4.
Milla Mäkinen 20.9. & 27.11.
Ani Kellomäki 14.11.
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Alueelliset verkostot
Joensuun Marttayhdistys ry/Perheet keskiöön-verkosto 21.1. & 26.4. & 30.8.
Lapsiasiaryhmä 30.8.
Työpajat työkalujen kehittämiseksi
Nuorten hoivaajien tunnistamisen työpaja 24.5.			

5

Hankkeen koulutus- ja tiedotustilaisuudet
Ennaltaehkäisevät palvelut, esimiesten kokous 16.4.		
6
Aamupalaseminaari 18.6. 						32
Karelia AMK-seminaari 26.11.					53
Veeran maaginen elämä-dokumentti ja keskustelutilaisuus 14.11. 80
Tohmajärven monialainen työryhmä 12.12. 				
10
Vapaaehtoisten koulutukset
Opiskelijoiden orientaatiot yökyliin
6.9. klo 12-16 ja 18.9. klo 12-16 					
5
3.10. klo 9-16								5
8.11. klo 8-12								4
Puheenvuorot, esitykset tai työpajat muiden toimijoiden tilaisuuksissa
KOTA-Liperin kohtaamispaikka (toiminnan esittely) 23.5.		
3
Päihdefoorumi Hämeenlinnassa 9.4.					200
Kasvun ja tuen tiimi 23.4.						18
KOTA-Liperin kohtaamispaikka (toiminnan esittely) 23.5.		
1				
Riverian lähihoitajaopiskelijoille esittely 2.9.			50				
Siun soten sosiaaliohjaajat 10.10. 					
22
Siun soten sosiaalityöntekijät 21.10.					25			
Sosiaalipolitiikan päivät 24.10. 					6
Kaikille eväät elämään - Kokemusasiantuntijaseminaari 13.11.
Siun soten perhekeskusseminaari 19.11.
Kansalaisinfo 3.12.
Messuedustus
Hyvinvointiareena 18.9.
COFACE Families Europe - Shaping a healthy environment fit for children-konferenssi 4.10.
Koulutuksiin ja seminaareihin osallistuminen
Dialogisuuden merkitys lapsi- ja nuorisotyössä -seminaari 15.8. (Anne ja Venla)
Lapset puheeksi -kouluttajakoulutuksen aloitusseminaari 26.8. (Anne ja Venla)
Perhearviointi – Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä-koulutus 26.3.,
24.4. & 21.5.2019 (Anne)
Kokemusasiantuntijakouluttajakoulutus, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 30.10.-1.11.(Kirsi)
Kaikille eväät elämään-avustusohjelman koulutukset
Vaikuttaminen paikallisella tasolla 19.3. (Kirsi)
Vertaisarviointi 6.9. & 25.10. (Kirsi)
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Valtakunnalliset seminaarit
Lastensuojelun kesäpäivät 3.-5.6. (Anne ja Venla)
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Tampere 1.-2.10. (Kirsi)
Lapsen oikeuksien foorumi - Ääni19, Hämeenlinna, 19.11. (Venla)
Kansainväliset seminaarit ja tapahtumat
EuroCarers, Young Carers Working Group-tapaaminen 21.-22.5. (Kirsi)
SNF End of Project Conference – “Young Carers in Switzerland”, Zürich 12.11. (Kirsi)
Opinnäytetöiden tekijät
Gradut
Eero Pajari, psykologian laitos, UEF, nuorten aikuisten hoivaajien haastattelut
Annukka Sarsa, psykologian laitos, UEF, nuorten aikuisten hoivaajien haastattelut
AMK-opinnäytetöiden tekijät
Saara Puustinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala, sosionomi (AMK), lastenkirja tunnetyöskentelyn tueksi
Verkostot
Nuoret hoivaajat-verkosto 28.8., 28.10 ja 16.12.
KEE-verkosto 30.-31.1., 7.-8.5., 10.-11.12.
Ohjausryhmän kokoukset
20.5.
23.9.
9.12.
Hankkeen ja hanketoimijoiden mediaesiintymiset
Lastensuojelun keskusliiton blogi 25.11. “Sairaasta omaisesta huolehtiva nuori jää usein näkymättömäksi”
YLE Uutiset 7.11. “Tuhannet alaikäiset kantavat vastuuta läheisestään”
YLE Pohjois-Karjala 7.11. Uutislähetys
Karjalan Heili 5.6. “Nuorta hoivaajaa ei näe ulkoa päin – tutkimustietoa tarvitaan kipeästi”
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Toiminta
Vertaisryhmät
Äitien ryhmä
Kohderyhmä: Äidit, jotka ovat lapsuudessaan tai nuoruudessaan kokeneet kuormitusta perheenjäsenen
fyysisen tai psyykkisen sairauden, vamman tai päihdeongelman takia.
Tavoite: Ryhmän tavoitteena on antaa ryhmään osallistujille mahdollisuus pohtia omaa vanhemmuutta
suhteessa omiin lapsuuden kokemuksiin. Ryhmän kautta osallistujan oppivat sanoittamaan lapsena tai
nuorena kokemaansa, havaitsevat lapsuudessa koettujen toimintamallien vaikutuksia omaan vanhemmuuteen sekä saavat työkaluja muuttaa ei-toivottuja toimintamalleja.
Yhteistyökumppanit: Karelia AMK/opiskelija apuohjaajana
Resurssit: Yksi ohjaaja hankkeelta ja sosionomiopiskelija apuohjaajana
Toteutus: Kaksitoista ryhmätapaamista kerran viikossa aina puolitoista tuntia
Osallistujat: Viisi osallistujaa, 42 käyntikertaa
Tulokset: Ryhmälle tärkeintä oli keskinäinen jakaminen. Kaikki osallistujat sanoittivat, että vaikka olivat osia tarinastaan kertoneet aikaisemmin, oli tämä ensimmäinen kerta kun he kertoivat koko tarinansa.
Sekä oman tarinan sanoittaminen, että muiden tarinoiden kuuleminen ja niihin samaistuminen olivat
ryhmäläisille tärkeää. Yhdelle osallistujalle oli tärkeää saada rauhassa, ilman keskeytyksiä puhua muiden
kanssa itseä vaivaavista asioista. Kaikki osallistujat olivat aikuisuudessa kokeneet uupumusta ja osa vakavampiakin mielenterveyden haasteita. Ryhmäläiset kokivat toiminnan olevan tavoitteellista ja hyvää.
Ryhmä antoi toisilleen hyvin luontevasti positiivisia ja kannustavia näkökulmia elämään. Äideillä on
paljon vahvuuksia vanhempina, mutta he ovat joutuneet opettelemaan tunnetaitoja osittain oman lapsen
kanssa yhdessä. Äidit olivat pohtineet näitä teemoja yksinkin, mutta muiden kanssa jakaessa nämä uudet
toimintamallit saivat vahvistusta.
Koko perheen yökylät
Kohderyhmä: Pitkäaikaissairautta sairastavat vanhemmat ja heidän lapsensa
Tavoite: Annetaan perheille hengähdystauko arkeen ja luodaan mahdollisuuksia positiivisen vuorovaikutuksen kokemiseen perheen kesken. Herätellään vanhempia lasten kokemuksen huomioimiseen ja tuen
hakemiseen lapselle. Lapsille yökylät tarjoavat mahdollisuuden vertaisuuden kokemukseen.
Resurssit: ALISAsta yksi ohjaaja (toukokuun yökylässä kaksi ohjaajaa ALISAsta), Karelia AMK:n opiskelijoita 3-5 sekä yhteistyökumppaneita osin ohjaamassa osin toimintaa, osin koko yökylän ajan. Majoitus/
tilavuokra, ruokailut sekä matkakulut.
Toteutus:
Aika: 16.-17.2.
Paikka: Pellinmäen leirikeskus, Outokumpu
Yhteistyössä: Pohjois-Karjalan Martat ry, Karelia AMK
Aika: 6.-7.4.
Paikka: Megrin matkailu, Ilomantsi
Yhteistyössä: Perpe-keskus, Karelia AMK
Aika: 4.-5.5.
Paikka: Kuoringan leirikeskus
Yhteistyössä: Liperin seurakunta, Pohjois-Karjalan Martat ry, Karelia AMK
Aika: 21.-22.9.
Paikka: Hopealahti, Niittylahti
Yhteistyössä: Pielisensuun seurakunta, Karelia AMK
Aika: 12.-13.10.
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Paikka: Megrin matkailu, Ilomantsi
Yhteistyössä: Perpe-keskus, Karelia AMK
Aika: 16.-17.9.
Paikka: Laitilan lomat, Nurmes
Yhteistyössä: Karelia AMK
Osallistujat: 22 perhettä. 14 uutta perhettä vuonna 2019. 33 aikuista ja 43 lasta, yhteensä 76 henkilöä.
Tulokset: Perheiltä saatu palaute on positiivista. Perheet kokivat parhaana sen, että saivat hengähdystauon arjessa. Lasten viihtyminen oli perheille myös tärkeää. Moni koki myös, että oli mukavaa toimia
yhdessä perheenä siten, että joku muu oli suunnitellut toiminnan ja ei itse tarvinnut käyttää vähäisiä
voimavaroja suunnitteluun ja organisoimiseen. Vertaistuki nousi myös vanhempien palautteissa tärkeäksi. Vanhemmat kokivat saavansa yökylistä vertaistukea, vaikka niissä on ollut aina mukana hyvin erilaisia
sairauksia sairastavia vanhempia. Vanhemmuuteen liittyvät tunteet ja ajatukset olivat niin samanlaisia,
että ne riittivät vertaisuuden tunteen syntymiseen. Yksi osallistuja kommentoi, että ei halua mennä oman
sairausryhmän tapaamisiin, koska ei halua leimautua sairauteen. Yleisempi, kaikkia sairauksia koskeva
toiminta sopi hänelle paremmin. Yhteistyökumppaneiden kautta saadut muutamat palautteet yökylätoiminnasta ovat olleet kiittäviä.
ALISA-kahvit
Kohderyhmä: Hankkeen koko kohderyhmä - sairastuneet vanhemmat, heidän puolisonsa ja nuoret
hoivaajat.
Tavoite: ALISA-kahvit ovat mahdollisuus saada yksilöohjausta, luottamuksellista yksilökeskustelua ja –
tukea.
Resurssit: 1 ohjaaja/tapaaminen
Toteutus: Tapaaminen asiakkaan kotona
Osallistujat: 6 ALISA-kahvia eri henkilöiden kanssa
Tulokset: Keskustelut ovat lähteneet tarpeesta ja niillä on pystytty vastaamaan siihen nopeasti. Toiminnan avulla ollaan ohjattu vanhempia joko ALISA-projektin omaan toimintaan tai muiden toimijoiden
toimintaan. Toimintaa ei olla markkinoitu resurssien puutteen takia ja siksi toiminta on niin vähäistä.
ALISA-kohtaamiset lapsille
Kohderyhmä: 7-12 -vuotiaat nuoret hoivaajat.
Tavoite: Tavoittaa lapsia, joiden vanhempi sairastaa. Antaa yksilöohjauksellista tukea. Tarjota mahdollisuus kodin ulkopuoliseen virkistystoimintaan.
Resurssit: 1 ohjaaja/tapaaminen
Toteutus: Tarjotaan nuorelle hoivaajalle yksilöohjauksellisia tapaamisia tarvittava määrä. Tapaamiset
voivat tapahtua lapsen ja vanhempien toivomassa paikassa, esimerkiksi jonkin tekemisen äärellä.
Osallistujat: 5 kertaa 3 eri lapsen kanssa.
Tulokset: Kohtaamiset ovat lähteneet tarpeesta ja ne on saatu toteutettua nopealla aikataululla. Lasten
kohdalla kodin ulkopuolinen virkistystoiminta ja turvallisen aikuisen läsnäolo ovat tärkeitä asioita, sillä
vanhemman sairastuminen vaikuttaa vanhemman kykyyn kuljettaa lasta kodin ulkopuolisiin toimintoihin
ja toisaalta lapsen on helpompaa vapaamuotoisen tekemisen ohessa puhua ohjaajalle vanhemman sairauteen liittyvistä tunteista.
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Nuorten päivät
Kohderyhmä: 13-17 -vuotiaat nuoret hoivaajat
Tavoite: Tavoittaa nuoria, jotka elävät tilanteessa, jossa vanhempi sairastaa. Luoda turvallinen tila, jossa
käsitellä tilanteeseen liittyviä tunteita ja ajatuksia, sekä tavata muita samankaltaisessa tilanteessa eläviä.
Tarjota nuorille kodin ulkopuolista virkistystoimintaa.
Resurssit: ALISAn vastuuohjaaja, sekä tarvittaessa palkattu tuntityöntekijä tai opiskelija.
Toteutus:. Nuorten päiviä järjestettiin 2019 neljä kertaa; huhti-, touko-, elo- ja syyskuussa. Päivät järjestettiin yhteistyössä Joensuun Setlementin kanssa heidän tiloissaan.
Osallistujat: Kaksi osallistujaa, seitsemän käyntikertaa. Kolme ilmoittautumista, jotka ovat lopulta estyneet tulemasta.
Nuorten leirit
Kohderyhmä: 13-17-vuotiaat nuoret hoivaajat
Tavoite: Tavoittaa nuoria, jotka elävät tilanteessa, jossa vanhempi sairastaa. Luoda turvallinen tila, jossa
käsitellä tilanteeseen liittyviä tunteita ja ajatuksia, sekä tavata muita samankaltaisessa tilanteessa eläviä.
Tarjota nuorille kodin ulkopuolista yön yli kestävää toimintaa. Pitää hauskaa ja rentoutua.
Resurssit: Kesäleirillä oli ALISAn kaksi ohjaajaa ja yksi opiskelija. Vierailijoina leirillä kävi kokemuspuhuja
sekä draamaohjaaja. Syyslomaleirillä oli ALiSAn yksi ohjaaja.
Toteutus:. Kesäleiri järjestettiin 10.-12.6. Outokummussa Kolmikannan leirikeskuksella. Syyslomaleiri
järjestettiin 15.-16.10. Suhmurassa Maatilamatkailu Hirvosella.
Osallistujat: Kesäleirille ilmoittautumisia tuli neljä, joista yksi perui leiriä edeltävällä viikolla. Osallistujat
olivat iältään 12-15, kaikki tyttöjä. Syyslomaleirille ilmoittautumisia tuli neljä, joista kaksi perui. Osallistujat olivat iältään 12-15, molemmat tyttöjä ja toisilleen tuttuja aiemmista toiminnoista.
Nuorten päivien ja leirien tulokset: Vaikka osallistujamäärä nuorten päivissä ja leireillä on ollut vähäinen, ovat mukana olleet nuoret selkeästi kiinnittyneet toimintaan ja saaneet niistä välineitä oman tilanteen
käsittelyyn. Nuoret ovat palautteissa kertoneet parasta toiminnassa olleen tunteista puhumisen, keskustelun, luovan tekemisen, yhdessä olon ja rentoutumisen. Loppuvuodesta 2019 nuorilta kysyttäessä mitä he
ovat nuorten toiminnoista saaneet, he kertoivat oppineensa puhumaan omista tunteista myös kotona ja
ymmärtävänsä omaa tilannetta nuorena hoivaajana paremmin. Molemmat toiminnassa aktiivisesti mukana olleet nuoret kertoivat haluavansa jatkaa toiminnoissa mukana jatkossakin ja olla apuna muille nuorille.
Ohjaajan silmin nuorten prosessi reilussa puolessa vuodessa on edennyt hyvin ja nuoret ovat pikkuhiljaa
alkaneet puhua enemmän omista tilanteistaan. Toinen nuorista on kesällä 2019 kertonut omaa tarinaansa
ammattilaisille suunnatussa seminaarissa ja osallistunut syksyllä 2019 teemaa käsittelevän elokuvanäytöksen jälkeiseen avoimeen paneelikeskusteluun. Hän on myös kirjoittanut omasta tarinastaan blogitekstin
Lastensuojelun Keskusliitolle.
Haasteena on nuorille korkea kynnys lähteä uuteen toimintaan vieraiden ihmisten kanssa ja näin myös
hyväksyä oma rooli nuorena hoivaajana. ALISAn työntekijä on myös suoraan markkinoinut päiviä niille
nuorille, joiden yhteystiedot hänellä on (neljä nuorta, joista kaksi ovat osallistuneet leirille ja kaksi, joiden
kanssa oltu yhteyksissä, mutta eivät ole osallistuneet toimintoihin). Heidän kohdallaan haasteena päiviin
osallistumisille on ollut pitkät välimatkat ja aikatauluongelmat.
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Nuorten chat
Kohderyhmä: Nuoret hoivaajat ja asiasta kiinnostuneet
Tavoite: Tavoittaa kohderyhmän nuoria matalalla kynnyksellä anonyymissä ryhmächatissa myös valtakunnallisesti. Luoda ympäristö vertaistuelle.
Resurssit: 1 ohjaaja
Toteutus: Järjestetty Tukinetissä syksyllä 2019, maanantaisin klo 17-19, 6 kertaa.
Osallistujat: Osallistujia kerrallaan 1-4. Osallistujat muualta päin Suomea. Tiedettyjen ikähaitari 15-18.
Käyntikerrat yhteensä 15.
Tulokset: Chat on toimiva tapa tavoittaa ja kohdata kohderyhmän nuoria valtakunnallisesti. Ohjaajan
rooli merkittävä, mutta nuoret löytäneet myös toisistaan tukea ja saaneet toisiltaan neuvoja selvitä esim.
vanhemman kuolemasta. Nuoret ovat toivoneet, että vertaistukea olisi tarjolla enemmän ja että sitä olisi
heidän omalla paikkakunnallaan kasvokkain tapahtuvana toimintana. Kaksi nuorta tuonut ilmi kyllästymisensä puhua tuntemattomille aikuisille kahden kesken, koska he haluaisivat nimenomaan kohdata muita
samassa tilanteessa olevia.
Lasten päivä
Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat, jotka elävät tilanteessa, jossa vanhempi sairastaa.
Tavoite: Tavoittaa alakouluikäisiä lapsia, joiden vanhempi sairastaa. Luoda turvallinen tila, jossa lapsi voi
käsitellä vanhemman sairauteen liittyviä ajatuksia ja tunteita sekä tavata muita samassa tilanteessa olevia.
Tarjota lapselle kodin ulkopuolista tekemistä. Käsitellä asiaa lapsen ikätason mukaan.
Resurssit: Kaksi ohjaajaa
Toteutus: Järjestetty yhden kerran 9.11. Joensuun Setlementin tiloissa.
Osallistujat: Ilmoittautumisia päivään tuli 6, lopulta osallistui 4 henkeä, joiden ikäjakauma 7-12.
Tulokset: Läsnä oli lapsia, joiden hyvin haastavaa keskittyä ja heillä oli haasteita myös esim. ristiriitatilanteiden ratkaisussa ja tunteiden säätelyssä. Tämä toi päivään omaa haastetta ja kaksi ohjaajaa oli ehdoton, jotta loppuvaiheessa kahden lapsen välille syntynyttä pientä konfliktia voitiin purkaa. Mitä enemmän erityishaasteita omaavia lapsia mukana, sitä enemmän tulee huomioida ohjausresurssin riittävyys.
Lasten oli haastava pohtia nuoren hoivaamisen ja vanhemman sairastamisen teemaa, vaikka asiaa pyrittiin
lähestymään ikätasoisesti. Tämän ikäryhmän kanssa on haasteena, kuinka käsitellä vanhemman sairautta.
Osalle lapsia asia ei hahmotu laisinkaan, toisille enemmän. Leikit, pelaaminen, piirtäminen, rentoutukset
ja yhdessä syöminen ovat toimiva kokonaisuus. Vielä kehitettävää siinä, kuinka teemaan voidaan pureutua.
Ensimmäisessä päivässä asiaa pyrittiin lähestymään tunteiden kautta ja mietittiin korttien avulla erilaisia
tunteita, myös vaikeampia. Tästä johdettiin, mitä tunteita voi kokea, kun vanhempi sairastaa ja puhuttu
siitä, mitä sairastaminen ylipäätään on ja miten se vaikuttaa.
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LIITE 1

KUNTOSALIRYHMIEN KEHITITYS SYKSY 2019
Mäntypihan, Koivupihan ja Suvituulen kuntosaliryhmäläisille on teetätetty SPPB-testi (Short Physical Performance Battery) ja TUG (Timed ”Up and Go”) syksyllä 2018, vuoden vaihteessa 2018-2019 ja 2019-2020
sekä keväällä 2019. Testien tarkoituksena oli kartoittaa ryhmäläisten lähtötaso ja säännöllisesti testaamalla pystytään ajoissa puuttumaan, jos fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia huonompaan.
TUG -testin tulosta verrataan testattavan aiempiin tuloksiin, kun taas SPPB-testissä on kolme testattavaa
osa-aluetta (tasapaino, kävelynopeus ja tuolilta ylösnousu), joista jokaisesta osa-alueesta saa maksimissaan 4 pistettä, testistön kokonaispistemäärän ollen 12. Mitä korkeampi pistemäärä on, sitä parempi on
fyysinen toimintakyky.
Ryhmien fyysisentoimintakyvyn kehityksen kuvaaminen onnistuu parhaiten tutkimalla SPPB-testin lopullista
pistemäärää. Kaavioihin on merkattu vain ne henkilöt
(10kpl), joille tehtiin testi niin syksyllä 2018, talvella 1819 ja talvella 19-20. Kyseiset henkilöt ovat myös kaikista
säännöllisimmän kuntosalilla kävijöitä. Kaavion alaosassa
olevat numerot (0-12) kertovat testin pistemääriä (max.12
p.) ja kaavion sivulla olevat numerot monta ryhmäläistä
saavutti ko. pisteet.
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LIITE 1
Viimeiset neljä kaaviota kuvaavat jokaista testi kertaa syksyn 2018 ja talven 19-20 välillä. Testit on tehty
yhteensä 28 eri henkilöille. Yhteensä 10 henkilöä on ollut jokaisella testikerralla paikalla, kun taas neljä
henkilöä on ollut vain kerran testikerralla paikalla. Lisäksi useammalla testattavalla on ollut jopa puolen
vuoden tauko kuntosalilla käynnistä. Näin ollen neljässä viimeisessä kaavioissa on paljon suurempi heitto
pisteiden jakautumisessa, kuin kolmessa ensimmäisessä.
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