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Joensuun seudun omaishoitajat ry 
Omaishoitajien olohuone 
Kirkkokatu 16 c 34 (Ravintola Kielo on saman talon toisessa päässä) 
80100 Joensuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimisto avoinna maanantaisin klo 9-15 ja muina aikoina etukäteen sovittaessa. 
 
NEUVONTAPUHELIN Omaishoitajaliiton 
valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin 
palvelee omaishoidon kysymyksissä niin omaishoitajia 
kuin omaishoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia. 
Numero on 020 7806 599 voi soittaa ma–to klo 9–15.                                                      
Puhelun hinta: Lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 8,83 
snt/min ja Matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 
22,32 snt/min.                                                  

KYSY OMAISHOIDOSTA-CHAT Omaishoitajaliiton verkkosivuille on avattu chat-
palvelu, jossa liiton neuvojat vastaavat omaishoitoon liittyviin kysymyksiin. Chat 
palvelee ma-to klo 9–12. Kysymykset kirjoitetaan chatin keskusteluikkunaan, joka 
sijaitsee https://omaishoitajat.fi/ sivun oikea alareuna. 

OMAISHOIDON VERTAISCHAT. Tule keskustelemaan Omaishoitajaliiton 
jäsenyhdistysten vapaaehtoisten kanssa arjen kuulumisista tai mieltä askarruttavista 
asioista. Chat palvelee keskiviikkoisin klo 10–12. Chatin kautta voit asioida 
kanssamme nimettömästi. Ethän lähetä chatin kautta arkaluonteisia henkilötietoja, 
kuten esimerkiksi nimeäsi tai henkilötunnustasi.

KARTTAKUVA 
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JÄSENKIRJE 2021 

Puheenjohtajan tervehdys!   
Kulunut kesä on hellinyt meitä lämmöllään riittävästi ja kesän suurin juhla on tätä 
kirjoittaessa takana. Nauttikaamme kauniista Suomen luonnosta. Tiedän ettei jokaiselle 
omaishoitajalle hoidettavineen tee hyvää liiallinen lämpö. Kuumuus lisää omaishoitajan 
työtä, jotta läheisellä olisi mahdollisimman hyvä olla. Vuosi on vierähtänyt edellisestä 
jäsenkirjeestä ja mennyt aika on ollut koronan kanssa taiteilua. Monet virkistyshetket, 
vertaisryhmät sekä muu toiminta on ollut kovasti rajoitettua. Tämän vuoden 
kalenterissani on eräällä sivulla lause ”Tehdään mitä täytyy, mutta toivosta ei 
tingitä” sopii hyvin siivittämään tulevaa aikaa. Toivon että jaksamme! Kiitokset 
OmaisOivan työtekijöille ja vapaaehtoisille kun olette jaksaneet pitää yllä yhdistyksen 
toimintaa. Kiitokset kaikille omaishoitajille ja jäsenillemme, kun ette ole meitä 
unohtaneet! 

Virkistystoiminnassa panostamme syksyyn ja odottelemme, että saamme vähitellen 
siirtyä uuteen normaaliin. Oli helpottavaa, kun pääsimme ulos torille ja kesäteatterikin 
voitiin järjestää. Syksylle on suunniteltu paljon tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten 
sekä OmaisOivan toteuttamina, jotka koottu tähän jäsenkirjeeseen. Voidaan kuitenkin 
varautua siihen, että vallitsevan Korona tilanteen takia joudumme tapahtumia 
siirtämään tai ei voida toteuttaa ollenkaan.  

Mitä yhteiskunta tarjoaa?  

Kuntavaalit, SOTE-uudistus ja maakuntavaalit. 

Lueskelin myös eri puolueiden kuntavaaliohjelmat. Yhdessä ohjelmassa mainitaan 
että, omaishoitajan työtä on tuettava paremmin, omaishoitajien kriteerit tulisi olla 
samanlaiset koko maassa, tuen määrää on tarkistettava, omaishoitajuus ei saa johtaa 
palveluiden karsintaan, vaan tuettava omaishoitoa. Samassa ohjelmassa vammaisten 
oikeudet ja mahdollisuudet yhteiskunnassa turvattava. Toivotaan että jotain alkaa 
tapahtua. 

Parhaillaan STM;n sivuilta voi lukea iäkkäiden ihmisten palvelujen kokonaisuudesta 
jossa vahvistetaan kotihoitoa ja mukaan on myös liitetty omaishoidon kehittäminen. 
Kunnat voi antaa lausuntoja 27.8 saakka.  Ohjelmassa myös Vammaisten henkilöiden 
oikeuksien turvaaminen koronaepidemian jälkeisessä maailmassa. SOTE uudistuksen 
eri osiot tulevat voimaan porrastetusti. Esim. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat 
voimaan 1.1.2022. Asiakasmaksulain muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2021. Uusia 
maksuttomia palveluja mm. hoitaja vastaanotot perusterveyden huollossa, alle 18 v. 
poliklinikkakäynnit, lisää voi lukea www.stm.fi. Lakiin on lisätty säännökset 
pitkäaikaisten asumispalvelujen maksuista. Tehostetussa palveluasumisessa 
asiakkaalle on jätettävä vähimmäiskäyttövara 164 €/kk. 

Mitä kuuluu omaishoitajille Siun Soten alueella 

Omaishoitajien asioiden eteen tehty työ häviää sääntöviidakkoon, rahapulaan ja 
vastuunkantajia on liian vähän. Omaishoitoyhdistys on maanlaajuisesti tehnyt paljon 



55

työtä omaishoitajien aseman parantamiseksi. Toivottavasti päättäjät alkavat toimia. 
Omaishoidon palkkiot ovat saaneet vain indeksikorotuksen ja neljässä vuodessa pienin 
palkkio on noussut peräti 25,45 €! Vuoden alusta pienin palkkio on 413,45 €, josta 
omaishoitaja maksaa verot. Mitään kuntakohtaista palkanosaa ei ole edes harkittu. 
Kriteereitä on päivitetty kuluvana aikana omaishoitajien raadissa v. 2019. Raatitoiminta 
on ollut korona takia katkolla koko viime vuoden. Siun Soten sivuilla omaishoidon 
kriteerit mm. palkkioiden osalta ovat päivittämättä tälle vuodelle. 

Muistutamme, että omaishoitajista suurin ryhmä on edelleenkin ikäihmiset. He ovat 
”hiljaista” kansanosaa, jotka eivät pidä ääntä itsestään ja tekemästään yhteiskunnalle 
merkittävästä työstä. Onneksi työikäiset omaishoitajat sekä erityisperheet ovat 
alkaneet vaatia heille kuuluvia palveluita. 

Tiedämme, että moni ikäomaishoitaja haluaisi kotiin hoitajan lomittamaan lakisääteisen 
vapaansa ajaksi, mutta kiertäviä perhehoitajia ei ole tarpeeksi.  Perhekoteja on 
perustettu, mutta yleensä omaishoitajan hoidettava tarvitsee hoitoa 24/7 eikä 
perhekotiin voi mennä, jos tarvitsee yöllä hoitoa niin kuin omaishoidettava yleensä 
tarvitsee. Ymmärrettävää on, että perhekodin hoitajan pitää saada öisin levätä, jotta 
jaksaa hoitaa useita hoidettavia päivällä. Perhehoidon vuorokausipalkkio 50–63 € ja 
kulukorvaus 28 € vrk hoidettavaa kohden. Omaishoitajan vuorokausipalkkio vaihtelee 
13,78 €-27,56 € välillä ja mitään kulukorvauksia ei makseta. Omaishoitajalle vapaan 
pitämiseen 300 € palveluseteli ei riitä palvelun kotiin ostamiseen yrittäjältä, setelillä saa 
8 h, kun pitäisi saada 72 h. Myöskään yksityisten hoivakotien hinnoilla (145 €/vrk) 
omaishoitaja joutuu maksamaan omistaan huomattavan summan, koska palveluseteli 
ei riitä kustantamaan omaishoitajalle kolmen vuorokauden vapaata. Näin usein jää 
vapaat pitämättä, koska kunnallisia hoitopaikkoja ei ole tarpeeksi. Edelleenkin koko 
maassa ovat sekavat omaishoidon kriteerit ja palkkiot, vaikka on puhuttu vuosikausia 
kriteerien yhtenäistämisestä, palkkion verovapaudesta ja että omaishoidon palkkio olisi 
subjektiivinen oikeus jokaiselle omaishoitajalle. Edelleen omaishoidon palkkio on 
määrärahasidonnainen. Eli jokaisessa kunnassa omaishoidon virkaihminen arvioi onko 
oikeutettu palkkioon määrärahojen puitteissa. 

Olen ollut yhdistyksen hallituksessa v. 2015 ja nyt tänä vuonna tulee kuusi vuotta 
puheenjohtajana. Puheenjohtajakauteni päättyy vuoden loppuun ja kiitänkin jo tässä 
vaiheessa kaikkia omaishoitajia sekä jäseniä yhteistyöstä ja tuestanne kuluneista 
vuosista. Uusi puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa aina kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan ja hän voi tulla valituksi enintään kolme kautta 
peräkkäin. Myös hallitus valitaan syyskokouksessa vuodeksi 
kerrallaan. Puheenjohtajaksi ja hallitustyöhön haluavia 
ehdokkaita voi ilmoittaa minulle tai hallituksen jäsenille.  

Toivomme, että tulevassa Sote uudistuksessa nostettaisiin 
omaishoito arvoonsa.  
Terttu 
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Seuraamme tiiviisti koronatilannetta ja ilmoitamme 
kotisivuillamme ja lehti-ilmoituksissa 
ryhmien kokoontumista ja sisällöistä 
sekä Koronavirus COVID-19 tuomista muutoksista.  
Vapaaehtoisuutta myötätunnolla  
 
Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksen timantti, ja se on ollut myös yhdistyksen 
perustamisen lähtökohta. Vapaaehtoiset omaishoitajat ovat toimineet päättäväisesti 
perustaessaan yhdistyksen, joka toimii nyt 23. vuottaan. Tänä päivänäkin Joensuun 
seudun omaishoitajayhdistyksen aktiiviset vapaaehtoiset ovat mukana tukemassa 
erilaisissa tilanteissa olevia omaishoitajia. Hallituksen vapaaehtoiset vastaavat myös 
yhdistyksen hallinnoimista kehittämishankkeista ja OmaisOiva-toiminnasta. Kiitos 
näistä hartioista vapaaehtoisille luottamushenkilöille!   
Vapaaehtoisten avulla voimme tarjota jäsenille tarpeellisia virkistysmatkoja, keilausta, 
kuntosaleja tai järjestää tanssiaiset, toritapahtumia.   
Vapaaehtoiset suunnittelevat ja organisoivat virkistystoimintaa sekä auttavat talkoissa.  
 

 
18.3.2021 Helena Timoskainen, Terttu Turunen ja 
Irma Pussinen pakkaamassa lahjoituksena 
saatuja pakasteita, jotka jaettiin 
omaishoitotilanteessa oleville lapsiperheille. 
 
 
 
 

 
Omaishoitajien toritapahtuma 10.6.2021. 
Torilavalla Ritva Silvennoinen, ja Seija 
Ollaranta Omais Oivasta sekä tapahtumassa 
esiintynyt Anniina Hirvonen. 

 
 
 
Omaishoitajien toritapahtuma 
Joensuun Torilavalla 17.6.2021.  
Terttu Turunen ja Tuula Riikonen 
toivottivat yleisön  
tervetulleeksi viihtymään Pielisjoen 
karaokekerhon esitysten parissa.  
 

Tärkein, omaishoitajien henkinen auttaminen, tapahtuu varmasti monesti 
retkillä yhdessä ollessa tai puhelimessa kelloa katsomatta, silloin kun 
tarvitaan kuuntelijaa ja rohkaisijaa. Vertaistuki on tutkitusti tehokasta ja antoisaa 
molemmin puolin.   
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Yhdistyksessä on mahdollista kouluttautua vertais- tai OVET-ohjaajiksi ja toimia  
ohjaajina OmaisOivan erilaisissa vertaisryhmissä ja OVET-valmennuksissa.  Muutamat 
toimivat lisäksi myös kokemuspuhujina Siun soten valmennuksissa, 
kuntoutuskursseilla ja oppilaitoksissa.  
Vuosien aikana vapaaehtoisilta on kysytty, mikä on saanut heidät lähtemään mukaan 
toimintaan ja antamaan omaa aikaansa ja osaamistaan yhteisten tavoitteiden 
edistämiseksi, ja mitä ovat vapaaehtoisten kokemukset toiminnan merkityksestä.  
Vastauksissa tulee esille lähes poikkeuksetta oma kokemus ja mahdollisuus auttaa 
toisia samassa tilanteessa olevia, mikä lisää oman elämän merkityksellisyyttä.   
”Kivaa toimintaa, kun antaa niin saa.”  
”Vertaisuutta ja uusia ystävyyksiä.   Omien mahdollisuuksien ja voimavarojen 
puitteissa. ”   
Vapaaehtoiset tunnistavat myös omat voimavaransa ja rajansa. Vaikka tekemistä on 
paljon, kaikkeen ei tarvitse suostua. Itsemyötätunnon harjoittamisen avulla pystyy 
olemaan itselleen armollinen.  Puhua itselleen kuin hyvälle ystävälle, joka tarvitsee 
myötätuntoa.  Näin jokaisen omaishoitajan soisi puhuvan itselleen. Omaishoito voi 
myös olla niin kuormittavaa, että muuhun toimintaan ei jää paukkuja. Itsestä huolen 
pitäminen on omaishoitajan tärkein asia, että omaishoito onnistuu. Vapaaehtoistyö 
tulee vasta sen jälkeen. Toimintaan ovat aina tervetulleita myös uudet vapaaehtoiset. 
Tarjolla on kertaluonteisia tehtäviä tapahtumissa tai oman kiinnostuksen mukaan 
ideoitujen vertaisryhmien ohjaamista.  Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä niin 
jutellaan, mikä vapaaehtoistoiminta lisäisi sinun elämäsi merkityksellisyyttä.  
Kiitos ja Hyvää syksyn alkua kaikille omaishoitajille ja vapaaehtoisille 
 
Seija Ollaranta, toiminnanjohtaja OmaisOiva   
  
Lähde: Vapaaehtoisten kysely syksy 2020  
 

.



8OMAISHOITOYHTEISÖ

JÄSENILLE 

LIIKUNTARYHMÄT 
Syksyn liikuntaryhmät käynnistyvät syyskuussa 
koronatilanteen niin salliessa. Seuraa lehti-ilmoituksiamme 
Heilissä. 

  
Tiistaisin klo 10–12 Omaishoitajien OMATOIMINEN 
KUNTOSALIRYHMÄ 7.9.2021 alkaen koronatilanteen 
salliessa. 
Mäntypihan palvelukoti, Rantakylänkatu 13, Joensuu. 
Vertaisohjaaja Irma Pussinen 050 376 7177. 
 

 
Tiistaisin klo 13-14 Omaishoitajien KEILAILURYHMÄ  
7.9. 2021 alkaen koronatilanteen salliessa. 
Joensuun Kuntokeidas, Linnunlahdentie 10, Joensuu. 
Yhteyshenkilö Jorma Pesonen, 050 308 0930. 
 
Kuntokeskus Energy, Ranta-Mutalantie 100. 
Omaishoitajille, kertamaksu 4 euroa (hinta sama kaikilla Energyn saleilla), kun esität 
maksaessasi omaishoitajan jäsenkortin. Yhteyshenkilöt Helena 0400 612 770, Terttu 
0400 273 551 ja Irma 050 376 7177. 
 
 
Käytämme ryhmissämme maskia ja huolehdimme paikan päällä käsihygieniasta 
sekä turvaväleistä. Seuraamme Siun Soten ohjeistuksia ja toimimme niiden 
mukaan.  
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VIRKISTYSTAPAHTUMAT JÄSENILLE 
 
 
Järjestämme lisää virkistystapahtumia koronatilanteen 
niin salliessa. Seuraa lehti-ilmoituksiamme Heilissä. 
 
 

 
TANSSIAISET su 5.12.2021 klo 17-21  
   
Paikka: Sepänkadun kerhotalo,  
Sepänkatu 42, Joensuu.  
Tanssiaisten musiikista vastaa Pielisjoen Karaokekerho.  
 
Liput 10 €, lipunmyynti alkaa klo 16.30.  
 
Arvat 1 €/kpl sekä kahvi/tee ja kahvileipä 2,50 € (vain 
käteinen). Tervetuloa tanssimaan! 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

               Keskiviikkona 6.10.2021  

       EUROOPAN OMAISHOITAJIEN PÄIVÄ 

    Seuraa ilmoitteluamme Heilissä. 

    

           TERVETULOA! 

Su 29.08.2021 10:00 – 11:00  
TV-juhlajumalanpalvelus, Kangasalan kirkko. Omaishoitajaliiton 30-
vuotisjuhlavuoden TV-juhlajumalanpalvelus, järjestetään yhteistyössä 
Tampereen hiippakunnan, Pirkanmaan Omaishoitajien, Tampereen 
Seudun Omaishoitajien ja Omaishoitajaliiton kanssa. Yhdistystoimijat 
lukevat messussa päivän raamatuntekstit ja ovat valmistelleet 
myös esiruokoukset messuun.  
YLE TV1 televisioi jumalanpalveluksen.  
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VALTAKUNNALLINEN OMAISHOITOVIIKKO  
21.-28.11.2021  
 
Tiedotamme Omaishoitoviikon tapahtumista ja 
niihin ilmoittautumisesta vielä myöhemmin 
koronaohjeistukset huomioon ottaen.  
 
Su 21.11. klo 10 Omaishoitajien kirkkopyhä Rantakylän kirkossa. Rantakylänkatu 2, 
Joensuu.  
 
Ma 22.11. klo 17 Yhteinen Hetki omaishoitajille ja hoidettaville  
Paikka: Ravintola Kiesa, Niskakatu 17, 80100, Joensuu. Yhdistyksen omaishoitajien, 
jäsenten, vapaaehtoisten ja kumppanien sekä työntekijöiden yhteinen hetki sis. 
ohjelman ja tarjoilun. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen ajalla 1.-12.11.2021 arkisin 
klo 10-15 Kaijalle 0400 188 901 tai kaija.polso@jnss-omaishoitajat.fi 
 
Ti 23.11. klo 13-15 Näin minä haluaisin - keskustellaan kuolemasta ja hautajaisista. 
Pertti Savelius, Paikka: Joensuun seurakuntasali, Kirkkokatu 28, Joensuu.  
 
Ke 24.11. klo 13-15 Omaishoitajien hemmottelut. Paikka: Joensuun seurakuntasali, 
Kirkkokatu 28, Joensuu. Yhteistyössä Riverian opiskelijoiden kanssa.   
 
To 25.11.Omaishoitajien valtakunnallinen teemaviikko huipentuu pääjuhlaan, jota 
vietetään Kuopion kaupungintalon juhlasalissa.  

                                                                                                       
Seuraamme juhlalähetystä: 
Joensuussa klo 12.30-16.  
Omaishoitajien olohuone, Kirkkokatu 16 c 34                            
Outokummussa klo 13-16.  
Outokummun seurakuntasali, Kummunkatu 19.    
 
Kakkukahvitarjoilut, tervetuloa kaikki mukaan!  
 

 
Pe 26.11. Omaishoidon asialla Ilomantsissa ja Tuupovaarassa. 
Ilomantsin kirjasto klo 10-12 Mantsintie 11, Ilomantsi   
Tuupovaaran Ullakko klo 14-16 Onnelankuja 5, Tuupovaara  
 
Ohjelma: Tuula Pitkänen ja Tarja Voutilainen, Ikäneuvola, Siun sote:  
Oman hyvinvoinnin avaimia (omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset, 
Ikäneuvola-toiminta)  
Nina Rautiainen, Siun sote, Meijän digi hanke: Siun soten sähköiset palvelut ovat 
käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluiden käyttöön saa ilmaista ohjausta ja 
neuvontaa. 
Seija Ollaranta, Merja Tanskanen ja Kaija Polso Joensuun seudun omaishoitajat 
ry/OmaisOiva. Tule keskustelemaan omaishoitoon liittyvistä asioista ja tutustumaan 
yhdistyksen toimintaan ja verkkopalveluihin 
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OmaisOiva-toiminta on kaikille avointa 
omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaa, jota 
tuetaan Veikkauksen varoilla. Toimintaan 
osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajuutta 
tai yhdistyksen jäsenyyttä!  
 
Olemme varmimmin tavattavissa toimistolla maanantaisin  
klo 9-15 ja aina olohuoneen aukiolo aikoina. Muina aikoina sovittaessa. 
Jos sinulla on omaishoitoon tai yhdistyksen toimintaan 
liittyviä toiveita, kysymyksiä, huolia, iloa tai ideoita, voit 
aina soittaa työntekijöille. Jos emme pysty vastaamaan 
puheluusi, pyydämme jättämään viestin vastaajaan (nimi 
ja puhelinnumerosi). Olemme yhteydessä sinuun heti 
kun mahdollista. Voi myös lähettää sähköpostia ja sopia 
OIVAHETKEN eli ajan henkilökohtaiseen    
keskusteluun joko puhelimessa tai kasvokkain. 
 

 
Seija Ollaranta  
050 528 39 09 

 
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi 

OVET-valmennus 
 

 
Merja Tanskanen  
0400 544 244  
 
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi 

Ryhmät ja kahvilat 

Kaija Polso 
0400 188 901 

kaija.polso@jnss-omaishoitajat.fi 

Tiedottaminen ja tapahtumiin  
ilmoittautumiset 

 

 



12



13

eOVET-VALMENNUKSET 
 
eOvet-kurssi erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille, 
verkossa 6.09.– 4.10.2021.  
Omaishoitajaliitto järjestää maksuttoman eOvet-kurssin erityistä tukea tarvitsevien 
lasten vanhemmille Tukinetissä.  
 
eOvet-kurssi etäomaishoitajille, verkossa 1.–29.11.2021.  
Omaishoitajaliitto järjestää maksuttoman eOvet-kurssin etäomaishoitajille Tukinetissä.  
 
Rekisteröidy Tukinetin sivuilla käyttäjäksi, niin voit 
ilmoittautua mukaan! 
Lisätietoja ja apua eOvet-kursille ilmoittautumisessa:  
Matilda Linnavirta, suunnittelija p. 020 7806 520 tai 
matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi  
 
 
OMAISHOITAJIEN HYVINVOINTIWEBINAARIT 
 
Tule seuraamaan omaishoitajaliiton luentoja toimistollemme, Kirkkokatu 16 c 34, 
Joensuu. Ilmoittautumiset luennoille Kaijalle kaija.polso@jnss-omaishoitajat.fi 
tai. 0400 188 901.Osallistujamäärä koronatilanteen mukaan. 
Katso ilmoittautumisaikataulu tapahtuman kohdalta. 

 
To 30.9. klo 17-18 Hyvinvointiwebinaari Unen merkitys.   
Ilmoittautuminen 27.-29.9.2021. 
 
To 21.10 klo 17-18 Hyvinvointiwebinaari Tunteet 
omaishoitosuhteessa - Hyvä, paha, agressio.  
Ilmoittautuminen 18.-20.10.2021 

 
 
Ke 10.11. Kuinka lakia luetaan.  
Ilmoittautuminen 3.-8.11.2021. 
 
To 11.11. klo 17-18 Hyvinvointiwebinaari 
Omaishoidon tabut-saako tästä edes puhua? 
Ilmoittautuminen 8.-10.11.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

ISÄINPÄIVÄKAHVIT 
Perjantaina 12.11.2021 klo 12.00 
 
Omaishoitajien olohuone,  
Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu 
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OMAISHOITAJIEN OLOHUONE  
Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu 
Maanantaisin klo 12-14, ellei toisin mainita. 
 
OMAISHOITAJIEN OLOHUONE on kaikille 
avoin, pistäydy hetkeksi tai ajan kanssa. 
Voit tulla yksin, hoidettavan tai ystävän 
kanssa. Luvassa on mukava porukka ja hyvä 
ohjelma. Paikalla aina työntekijä. 
Tarjoamme KAHVIT - Tervetuloa! 
 
Ma 6.9. klo 12 Tervetuloa osallistumaan 
luontotyöpajaan: Fysioterapeutit Katri ja Pia kertovat tutkituista 
luonnonhyvinvointivaikutuksista ja "Fysioterapiaa Luonnollisesti" -palveluista 
 
Ma 13.9. huom. vierailija klo 12.30 lähtien. Nina Rautiainen, Projektisuunnittelija 
Meijän digi, Siun sote. Tietoa Oma olo palvelun käytöstä ja Oma kanta palvelusta. 
Digitukea sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön. Keskustellaan mitä hyötyä 
sähköisestä asioinnista voisi olla ja mihin sitä voi käyttää.  
 
Ma 20.9. klo 12. Sari Korhonen, Alina hoivatiimi. 
 
Ma 27.9. klo12.  Maistiaisia ja tietoa ravitsemuksesta. Virkee-hanke, P-K:n Martat ry.  
 
Ma 4.10. klo 12. Riitta Gröhn, Perhehoidon palvelukoordinaattori, Arjen 
Tukipalvelut/Ikäihmisten palvelut.  
 
Ma 11.10. Huom. vierailija klo 12.30 lähtien. Minttu Meuranen ja Janette Karttunen 
Kaverina Oy. Kaverina Oy yritys tarjoaa luotettavaa ja turvallista seuraa ja mukavaa 
yhdessä tekemistä ikäihmisille.  
 
Ma 18.10. EI olohuonetta-Syysloma  
 
Ma 25.10. klo 12. Pasi Ahonen, proviisori, Niinivaaran apteekki. Aihe varmistuu 
myöhemmin.  
 
Ma 1.11. klo 12. Maistiaisia ja tietoa ravitsemuksesta. Virkee-hanke, P-K:n Martat ry.  
 
Ma 8.11. klo 12. Digineuvontaa, P-K:n Sosiaaliturvayhdistys 
 
Ma 15.11. Huom. vierailija klo 12.30 lähtien. Kirsi 
Pesonen, proviisori, LHKA erityispätevyys, 
Siun sote. Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet iäkkäillä.  
 
Ma 22.11. Ei Olohuonetta-Omaishoitoviikko. 
 
Ma 29.11. klo 12. Vuoden viimeinen olohuone- Yllätys ohjelmaa. 
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OMAISHOITAJIEN OIVALLISET VERTAISRYHMÄT 
 

 
 
 
 

VIIKOTTAISET LIIKUNTARYHMÄT  
Ohjatut vuorot keskiviikkoisin ajalla 22.9.- 1.12.2021. 
 
Koivupihan Kuntokammari klo 11–12.30 
Kirkkokatu 13, Joensuu 
Suvituulen Kuntokerttu klo 13–15 
Suvikatu 21, Joensuu 
 
HUOM! Kuntosaliryhmät eivät toteudu eivätkä ole käytössä: 6.10, 19 ja 20.10., 
10.11., 24.11. Ja 1.12-19.1.2022 eikä ilman ohjaajaa.  
 
Olemme saaneet tarkat kuntosalin toimintaohjeet Siun Sotelta, joita jokainen osallistuja 
sitoutuu noudattamaan. Ohjeiden mukaan käytämme maskia, huolehdimme paikan 
päällä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Ohjaajina Kaija ja Merja, silloin kun ei ole alan 
opiskelijoita.  
Kuhunkin ryhmään otetaan 5 omaishoitaja osallistujaa ilmoittautumisen mukaan.  
Ensisijaisesti omaishoitotilanteessa olevia. 
ILMOITTAUTUMISET Koivupihan ja Suvituulen kuntosaliryhmään Kaijalle 
1.9. alkaen arkisin klo 9-15. 0400 188 901.    
 
VERTTI & VEERA TYÖIKÄISTEN VERTAISRYHMÄ  
Tapaamiset pääsääntöisesti kuukauden kolmas torstai klo 17.30–19.00 omaishoitajien 
olohuoneessa, Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu, ellei toisin mainita. 
 
Ryhmään osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajan statusta, työssä käymistä 
tai yhdistyksen jäsenyyttä ja on maksutonta. Tervetuloa mukaan kaikki alle 65-vuotiaat 
erityislastaan, puolisoaan, vanhempaansa/appivanhempaansa tai muuta läheistään 
hoitavat. 
 
Syksy 2021:   
to 16.9.   Kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia.  
to 14.10. Keilaamaan Linnunlahdentie 10, Joensuu.  
to 18.11. Mielenhyvinvointi-ilta.   
to 9.12.   HUOM! alkaa jo klo 17. Seuraamme 
aluksi Rahkeet riittämään hankkeen luentoa: 
Riittämättömyyden tunne– oman jaksamisen tiellä.   
 
Lisätietoja Vertaisohjaaja Kirsi Leskelä,  
044 022 0707, leskela.kirsi@gmail.com  
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TUIKUT -AVOIN VERTAISTUELLINEN RYHMÄ 
OMAISHOITAJILLE 
Kerran kuussa keskiviikkoisin klo 13–14.30. 
Kirkkokatu 16 C 34, Joensuu, ellei toisin sanota.  
Ke 8.9.  
Tullaan tutuiksi ja Voimavarapuu. 
To 14.10.  
Aivojumppa ennakkotehtävä.  
Ke 3.11.  
Kuunnellen musiikkia ja maalataan. Mieti 
valmiiksi ja tai tuo tullessasi musiikki kappale, joka 
antaa sinulle voimaa.   
Ke 8.12.  
Luovatanssi ja tunteet. Paikka: Joensuun NNKY,  
Malmikatu 2 C 27, 80100 Joensuu.  
Tervetuloa mukaan! Virkisty, tule, näe ja koe.  
 
Vertaisohjaajina toimivat Auli Kaci-Amer 0400 674 815 ja  
Tuula Hanikka 0400 926 384.  
 
VERTAISRYHMÄ HOIDETTAVANSA MENETTÄNEILLE 
Vertaisryhmä on tarkoitettu omaishoitajille, jotka ovat menettäneet hoidettavan 
läheisen. Suurin surusi on jo tasoittunut ja haluat suunnata katseen eteenpäin yhdessä 
muiden vertaisten kanssa. Ryhmä ei ole tarkoitettu akuutteihin surun vaiheisiin, siihen 
ovat mm. seurakuntien sururyhmät. Keskustelujen lisäksi ryhmässä tutustumme mm. 
eri kohteisiin, tehdään retkiä luontoon jne. ryhmäläisten toiveita kuunnellen. Ryhmää 
ohjaavat kaksi vertaistukiohjaajaa / kokemusasiantuntijaa Tuula ja Päivi. Heillä on 
kokemusta hoidettavansa menettämisestä ja elämänsä uudelleen rakentamisesta.   
Keskiviikkoisin kerran kuussa klo 13–14.30, Kirkkokatu 16 C 34 Joensuu, ellei 
toisin mainita.  
 
Ke 15.9   
Aloitetaan syksy retkellä Utran Kotamajalle, Utrantie 91, 80170 Joensuu. Bussi nro. 2 
kaupungista, pysähtyy Utran puukoulun kohdalle. Ilmoittaudu to 9.9.menessä Tuulalle.  
Ke 13.10.  
Tutustutaan Joensuun pääkirjaston palveluihin (Koskikatu 25, Joe). Kokoonnutaan 
toimistolle, josta lähdetään yhdessä kirjastolle kahvin 
jälkeen.  
Ke 17.11.  
Lähdetään museokierrokselle. Kokoonnutaan ensin 
toimistolle, josta lähdetään yhdessä museoon kahvin 
jälkeen. Lisätietoja ja ilmoittaudu to 1.11. mennessä Tuulalle.  
 
Lisätietoja ryhmästä Tuula Riikonen 050 587 5928 ja  
Päivi Seitavaara 044 322 0520  
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OMANNÄKÖINEN ELÄMÄ -RYHMÄ  
 
Ryhmä on omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt n. 1-2 vuotta sitten.  
Olet halukas tutustumaan itseesi, etsimään voimavaroja ja löytämään merkityksiä sekä 
suuntaa elämääsi. Ryhmä ei ole tarkoitettu akuutteihin surun vaiheisiin, siihen löytyy 
mm. seurakunnilta sururyhmiä. Ryhmä on kaiken ikäisille, emmekä edellytä 
yhdistyksen jäsenyyttä.  
Ryhmä alkaa parilla pidemmällä tapaamisella ja sen jälkeen jatkamme tapaamisia n. 
kerran kuussa. Ryhmä on suljettu ja viimeinen tapaaminen on 2022 marraskuussa.   
Ryhmässä käydään läpi läheisen menetyksen surua, mennyttä omaishoitajan roolia 
ja suunnataan katse tulevaan omannäköiseen merkitykselliseen elämään.   
 
 
Ensimmäinen tapaaminen To 9.9. klo 10–15,   
Joensuun NNKY, Malmikatu 2 C 27, 80100 Joensuu.  
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 7.9. mennessä Merjalle p. 0400 544 244 tai  
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi 
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 RYHMÄT JA TOIMINTA MAAKUNNASSA 
 
OMAISOIVAN INFO ENOSSA To 23.9. klo 13–14.  
Lihastautiliiton tilaisuus Enon Juhla- ja lounaspalvelu, Niskantie 46, 
Eno. Seija Ollaranta kertoo Joensuun seudun omaishoitajat  
yhdistyksen toiminnasta ja omaishoidosta.  
  
KONTIOLAHDEN OMAISHOITAJIEN KERHO  
Kokoontuu kerran kuukaudessa perjantaisin klo 14.-15.30. 
Pe 29.10 Klo 14-15.30, srk-keskus,  
Pe 19.11 Klo 14-15.30, srk- keskus,  
Pe 10.12 Klo 14-15.30, srk-keskus  
Yhteyshenkilö: Sanna Mutikainen  0400 561 186   
 
OUTOKUMMUN OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ 
 
Vertaisryhmä on avoin ja maksuton sekä tarkoitettu kaikille 
omaishoitajille. Vertaisryhmä soveltuu erilaisissa omaishoitotilanteissa oleville 
omaisille. Tapaamissa saat tietoa omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa, keskustelua ja 
mukavaa yhdessäoloa kahvin äärellä. Outokummun seudussa ilmoitamme 
kokoontumista ja niiden sisällöistä.  Älä jää asioiden kanssa 
yksin!  Kokoonnumme kerran kuussa Klo 13–14.30 Kummunkatu 19, 
seurakuntasali, ellei toisin ilmoiteta.  
Pe 24.9. Voimavarat, Merja  
To 28.10. klo 11–15.30 Outokummun, Liperin ja Polvijärven omaishoitajille ja 
hoidettaville yhteinen virkistyspäivä Polvijärvellä 
To 25.11. klo 13–16 seuraamme yhdessä Omaishoitajaliiton 30 v juhlalähetystä 
Kuopiosta netin välityksellä. Kakkukahvitarjoilu. Merja. 
Pe 10.12. Joulukahvit ja mukavaa yhdessäoloa, Hanna ja Merja  
Ohjaajat: Hanna Ikäläinen 0400 248 775 hanna.ikalainen@evl.fi  ja 
Merja Tanskanen 0400 544 244 merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi    
Yhteistyössä: Outokummun seurakunnan diakoniatyö ja Joensuun seudun 
omaishoitajat ry:n OmaisOiva  
 
POLVIJÄRVEN OMAISHOITAJIEN OLOHUONEET 
 
Ma 13.9. klo 12.30 Nina Rautiainen, Projektisuunnittelija Meijän digi, Siun sote. 
Tietoa Oma olo palvelun käytöstä ja Oma kanta palvelusta. Digitukea sähköisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön.  
 
Ma 11.10. klo 12.30 Minttu Meuranen ja Janette Karttunen Kaverina Oy. Kaverina 
Oy yritys tarjoaa luotettavaa ja turvallista seuraa ja mukavaa yhdessä tekemistä 
ikäihmisille.  
 
Ma 15.11. klo 12.30 Kirsi Pesonen, proviisori, LHKA-erityispätevyys, Siun sote.  
Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet iäkkäillä. Ohjelma välitetään 
Joensuusta Polvijärvelle. 

Vapaa-aikatalon Vaparikahvila, Räätälintie 6, Polvijärvi
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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

Matti Mikkonen 
mattih.mikkonen@gmail.com
050 3201259

YHTEYSTIEDOT
HALLITUS 2021

www.joensuunseudunomaishoitajat.fi
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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

Seija Ollaranta
sihteeri, jäsenasiat + kumppanuudet
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi  
050 528 3909

www.joensuunseudunomaishoitajat.fi
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Puh 040 653 7300

Puh 040 187 7453

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito
Asiointiapu, kotikuntoutus

Palvelut kaiken ikäisille!

Kotisairaanhoito, näytteenotot, verikokeet
Kotisiivous, ikkunoiden pesu

Pihatyöt; haravointi, nurmikonleikkuu ym.

Tapetointi, maalaus, pienet remontit…
Soita ja kysy lisää!

napakka@napakka.net
Puh 050 410 4040
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Kelan kuntoutusta
Kruunupuistossa Punkaharjulla

Kruunu-
puisto 
ottaa 

yhteyttä

Hakeudu 
lääkärin 
vastaanotolle. 
Saat häneltä 
B-lausunnon, 
jossa kuntoutus-
tarpeesi on 
perusteltu

Täytä ja tulosta 
Kelan kuntoutus-
hakemuslomake 
(KU 132) ja liitä 
siihen lääkärin-

lausunto

Postita 
hakemus 
liitteineen 

Kela, PL 10, 
00056 
KELA

Saat kotiin 
Kelan päätöksen 
kuntoutuksesta. 

NÄIN HAET KUNTOUTUKSEEN 

1.

2.

3.

4. 5.

IKKU -kuntoutus ikääntyneille monisairaille  
78747 alkaa 20.-24.9.21 
78748 alkaa 18.-22.10.21
Muistisairaudet, parikurssit
81018  8.-12.11.21 (alle 68 v.)
81023 11.-15.10.21 (yli 68 v.)
81024 1.-5.11.21 (yli 68 v.)

Ota yhteyttä puh. 040 684 6488, kuntoutus@kruunupuisto.fi 

JOULULOMA

Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju | 044 763 9130 | www.kruunupuisto.fi

JOULULOMA SISÄLTÄÄ

Meille voit tulla joululomalle mikäli tarvitset apua päivittäisissä toimissasi.

Varaa myyntipalvelustamme
puh 044 763 9130 
myyntipalvelu@kruunupuisto.fi

Alk. 419 €
/hlö/2hh/3vrk hotellimajoituksen

täysihoitoateriat 
jouluohjelmaa



Joensuun seudun omaishoitajat ry
Kirkkokatu 16 C 34
83100 JOENSUU

www.joensuunseudunomaishoitajat.fi
www.facebook.com/joensuunseudun.omaishoitajat


