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1. Yhdistyksen vuosi 2021

Joensuun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistyksen tavoit-
teena on toimia omaishoitajien sekä läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää 
heidän tukitoimiaan yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja toiminta-
aluetta myös lähikunnat: Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Yhdistys on perus-
tettu vuonna 1998. Yhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö on Omaishoitajat liitto ry.   

Yhdistyksessämme on noin 300 jäsentä, joille järjestämme monipuolista virkistyksellistä toimintaa. 
Tästä toiminnasta vastaa yhdistyksemme aktiiviset ja innostuneet vapaaehtoiset. Toimintaa on ret-
kistä virkistykseen ja teatterista liikuntaryhmiin. Lisäksi yhdistyk-
sessä on STEA:n tukemaa kehittämistoimintaa, jossa keskitytään 
omaishoitajien kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja voimavarojen 
lisäämiseen, alueellisen matalankynnyksen toiminnan sekä va-
paaehtoistoiminnan avulla.  Tämä monipuolistaa yhdistyksen toi-
mintaa tarjoten omaishoitotilanteessa oleville tietoa, vertaistukea 
ja mahdollisuuksia omaishoitotilanteesta irtautumiseen. Tarvetta 
monimuotoiselle toiminnalle alueellamme kyllä on, Siun soten 
alueella omaishoidon kriteerit täyttäviä omaishoitajia on n. 1500 
(saavat omaishoidon tukea). Tämän lisäksi Joensuun seudun alu-
eella on arviolta kolminkertainen omaishoitajien joukko, jotka ei-
vät saa palkkiota työstään. 

Omaishoitajuus näyttäytyy yhdistyksessä monimuotoisena. Perinteisesti omaishoitajan ajatellaan 
olevan puolisoaan hoitava ikääntynyt nainen. Ja heitä toiminnassamme on mukana paljon. Yhdis-
tyksemme toiminnassa on mukana kuitenkin myös omaishoitajamiehiä, lastaan hoitavia omaishoi-
tajia, työikäisiä puolisoaan tai vanhempiaan hoitavia, kodin ulkopuolisessa hoidossa olevien hoi-
dettavien laitosomaishoitajia sekä läheisestään toiselta paikkakunnalta huolehtivia etäomaishoita-
jia. Omaishoitajuuden kuva onkin muuttunut laajemmaksi samalla, kun omaishoitajuus koskettaa 
yhä enemmän ja erilaisempia perheitä. Vuodesta 2018 yhdistyksessä on huomioitu myös niin sa-
notut nuoret hoivaajat, alaikäiset, joiden vanhempi on vakavasti sairastunut. Tämä valtakunnalli-
sestikin uraauurtava työ on nostanut esiin näiden lasten ja nuorten tilannetta, jossa on paljon sa-
maa kuin perinteisessä omaishoitajuudessa, mutta myös paljon juuri nuoriin liittyviä erityispiirteitä.  

Omaishoitajien elämäntilanteet ja hoivavastuut voivat olla hyvin moninaisia, yhteistä kaikille 
omaishoitajille on kuitenkin huoli ja rakkaus hoidettavaa kohtaan. Yhdistyksemme pyrkiikin sekä 
yhdistämään omaishoitajia, että tarjoamaan eri tilanteissa oleville täsmällistä tukea. Samaan ai-
kaan myös omaishoitajien edunvalvonta on tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa ja erityisesti yh-
distyksen hallitus onkin hyvin aktiivinen vaikuttaja monissa verkostoissa.  

Vuosi 2021 oli yhdistyksessämme vauhdikas ja monipuolinen. Tässä toimintakertomuksessa on 
kuvattu laajasti kaikkea tehtyä toimintaa. Vuotta 2021 edelleen kuitenkin leimasi koronarajoitusten 
vaikutus. Se on vähentänyt toimintamahdollisuuksia, koska koronarajoitukset muuttuivat paljon 
vuoden mittaan ja heijastivat siten toimintaan. Toimintaa päästiin kuitenkin myös järjestämään yh-
distyksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten tehdessä sitkeästi työtä epävarmassa ja nopeasti muut-
tuvassa tilanteessa. Suuri kiitos tästä erityisesti vapaaehtoisille!  
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2. Hallinnollinen toiminta

2.1. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset 

Yhdistyksen 28.4.2022 pidetyssä sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakerto-
mus ja tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätettiin tilinpäätök-
sen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille tilivelvollisille ja 
käsiteltiin sääntömuutos. Osallistuminen etäyhteydellä oli mahdollista. Paikalla oli 8 jäsentä.  

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 3.11.2022. Maakuntajohtaja Markus Hirvonen 
aloitti puheenvuorolla, kertoen tulevasta hyvinvointialueesta ja ajatuksiaan omaishoitajuuden 
merkityksen lisääntymisestä tulevina vuosina. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mm. 
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vahvistettiin seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdis-
tyksen jäsenmaksun suuruudeksi varsinaisille jäsenille: 25 € ja kannatusjäsenille 50€ 70€ tai 100€. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi edelleen 
(2022–2023) Terttu Turunen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti vuosiksi 2022–
2023 Tuula Hanikka, Kirsi Leskelä, Tuula Riikonen ja Helena Timoskainen. (Todettiin, että hallituk-
sen jäsenten Irma Pussisen, Ritva Silvennoisen, Visa Rinteen ja Matti Mikkosen toimikausi jatkuu 
vuoden 2022 loppuun.) Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti EY - Ernst & Young Oy.  

2.2. Yhdistyksen toimipaikka ja hallituksen sekä työryhmien toiminta 

Yhdistyksen toimitila ja taloushallinto 

Yhdistyksen toimitila (3 toimistohuonetta, olohuone, aulatila ja keittiö) on vuokrattu LähiTapio-
lalta. Tilat sijaitsevat osoitteessa Kirkkokatu 16 c 34, 80100 Joensuu. 

Yhdistyksen kirjanpitopalveluista vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Tilintarkastuk-
sesta vastasi Ernst & Young oy, Joensuu.    
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Hallituksen kokoonpano: 

Yhdistyksellämme on aktiivinen ja osaava hallitus, joka johtaa yhdistyksen toimintaa. 

Terttu Turunen, puheenjohtaja    Kirsi Leskelä, varapuheenjohtaja      Tuula Riikonen, taloudenhoitaja 

      Ritva Silvennoinen   Visa Rinne    Helena Timoskainen 

         Irma Pussinen Tuula Hanikka             Matti Mikkonen 

Sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimivat toiminnanjohtaja Seija Ollaranta 31.10. saakka ja 1.11. 
alkaen vs. toiminnanjohtaja Anne Korppinen. 
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Hallituksen muodostamat virkistystyöryhmät 

Virkistystyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa monipuolista toimintaa yhdistyksen jäsenille. Virkistys-
toiminnan koordinaattorina toimi vuonna 2021 Helena Timoskainen. Lisäksi työryhmään kuului-
vat: Tuula Riikonen, Terttu Turunen, Irma Pussinen ja Tuula Hanikka.    

Erityisesti alle 65-vuotiaille yhdistyksen jäsenille toimintaa suunnittelee ja toteuttaa erilaisten per-
heiden virkistystyöryhmä. Erilaisten perheiden työryhmän koordinaattorina toimii vuonna 2021 
Kirsi Leskelä. Muita jäseniä ovat Visa Rinne ja Ritva Silvennoinen.  

Varsinaiset kokoukset 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kokouspäivät olivat: 
1./4.1., 2./10.2., 3./3.3. kokouksessa Ulla Kuikka (P-K sotu) esitteli toiminnan tilinpäätök-
sen.  4./14.4., 5./19.5., ylimääräinen kokous 6. /28.5., 7./18.8., 8./22.9., 9./13.10., 10./17.11. ja 
11/15.12. 

Edustukset 

Joensuun kaupungin järjestötapaamisiin (2.3., 4.5., 9.6. ja 7.12.) osallistuivat eri kerroilla eri ko-
koonpanoin Seija Ollaranta, Terttu Turunen, Tuula Hanikka, Helena Timoskainen ja Ritva Silven-
noinen. Tapaamisten tavoitteena oli laatia kaupunki/järjestö yhteistoiminnan asiakirja. (Joensuun 
kaupungin strategiatyö, hyvinvointikertomus).  

Omaishoitajaliiton strategiatyöryhmään (9.3.,13.4, 18.5.) osallistui Seija Ollaranta. Kokouksien tar-
koitus oli pohjustaa toimeksiannon mukaan linjausehdotuksia omaishoitoyhteisön vapaaehtois-, 
vaikuttamis- ja tukitoimintojen organisoimisessa ja rahoituksen turvaamisessa.   

Kontiolahden vammaisneuvosto 

Kontiolahden vammaisneuvostoon esitettiin yhdistyksen edustajaksi: Pekka Härkönen ja varalle 
Saini Kinanen. Myöhemmin kunnasta tuli pyyntö asettaa Saini Kinanen varsinaiseksi jäseneksi, 
koska eivät saa muuten tarpeeksi osallistujia. Tämän pyynnön myötä esitimme Kontiolahden vam-
maisneuvostoon yhdistyksen ehdokkaaksi: Pekka Härkönen ja Saini Kinanen.  

Liperin kunnan vammaisneuvosto 

Kirsi Leskelä edusti vuonna 2021 yhdistystämme Liperin kunnan vammaisneuvostossa ja tulee 
edustamaan seuraavan nelivuotiskauden ajan (2021–2025).  

Joensuun vammaisneuvosto 

Ritva Silvennoinen toimi alkuvuoden ryhmän jäsenenä ja nykyisen kauden ajan hän toimii neuvos-
tossa asiantuntijajäsenenä.  

JANE-järjestöasiainneuvottelukunta 

Ritva Silvennoinen edustaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä JANE:ssa.  

Siun soten kumppanuuspöytä 

Ritva Silvennoinen on jäsen.  

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun kumppanuusryhmä 

Ritva Silvennoinen toimii tässä kumppanuusryhmässä. 
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Liiton syyskokous  

Kokouksessa päätettiin vuodelle 2022 jäsenmaksut, jotka ovat yhdistyksille 50 euroa ja 25 euroa 
kustakin yhdistyksen jäsenestä. Liiton tukijäsenmaksut ovat 60, 80, 100 euroa tai enemmän.   

Kaudelle 2022–2023 liittohallitukseen valituksi tulleet ovat: Raija Kontiosalo, Laura Kalliomaa-
Puha, Martti Talja, Merja Kyllönen ja Eero-Veikko Niemi. Yhdeksi vuodeksi kaudelle 2022 valittiin 
Oona  

 

Hallituksen ja työntekijöiden yhteinen hetki 

Vuosi 2022 oli toinen koronavuosi, joka haastoi toimijoita mutta erityisesti tapahtumien järjestä-
misiä. Vuosi päätettiin toivorikkaana ajatuksella, jospa ensi vuosi olisi koronasta vapautumisen ja 
valoisampi toiminnan vuosi. Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen työntekijät viettivät yhteisen ruokai-
luhetken 15.12.2021.  

 

3. Talous  
 

Jäsenistölle suunnattu virkistystoiminta 

Yhdistyksen jäsenistölle suunnatun virkistystoiminnan tulot koostuivat jäsenmaksuista ja retkien 
omavastuuosuuksista.  

Virkistystoimintaan osoitettiin avustuksia ja lahjoituksia seuraavasti:   

8 000 € Joensuun kaupunki omaishoitajien (virkistys- ja liikunta)  

300 € Pyhäselän Oma Osuuskunta   

200 € Lions Club/Kanteletar/Aktiviteetit  

2000 € S.A. Tervo -säätiö sr.  Erilaisten perheiden virkistystoimintaan  

4 487,12 € Lions Club Joensuu / Pielisjoki ry:n lahjoitus omaishoitajien 
virkistykseen. Talkootyössä oli mukana Lions Clubin vapaaehtoisten li-
säksi yhdistyksen ahkerat vapaaehtoiset Terttu Turunen, Tuula Riiko-
nen, Helena ja Topi Timoskainen, Jorma Pesonen, Ritva Silvennoinen, 
Irma Pussinen, Valma Malinen ja Rauni Oksman. Vapaaehtoiset työs-
kentelivät marraskuussa 102 tuntia seitsemän päivän aikana. Lahjapakkauksia tehtiin 
yhteistyöllä n. 16 000 pakkausta. Iso kiitos heille! 

400 € LähiTapiola Idältä KOLMIPORRAS-hankkeelle nuorten kanssa tehtävään työhön  

25 000 € P-K:n Maakuntaliitto; KOLMIPORRAS-hankkeeseen    
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236,87 € Rantakylän kirkossa 21.11. kerättiin kolehti paikallisten omaishoitajien hyväksi. Kolehdin 
keräsivät Irma Pussinen ja Kalle Nevalainen. Helena Timoskainen ja Matti Mikkonen lukivat Raa-
matun tekstin.  

Kansan Sivistysrahaston Antti Jussi Kososen rahaston vuoden 2021 1000 euron apuraha siirrettiin 
vuodelle 2022 käytettäväksi omaishoitajien etäyhteyksien järjestämiskoulutukseen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeilla rahoitettu toiminta  

Vuonna 2021 yhdistyksessämme toimi kaksi toimintoa Veikkauksen varoilla (OmaisOiva-toiminta 
ja ALISA-projekti), ja yksi toiminto Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella (KOLMIPORRAS-
hanke). Lisäksi yhdistyksessä toimi tiedottaja Veikkauksen Paikka auki-rahoituksella.  

Vuonna 2021 yhdistyksessä työskenteli yhteensä seitsemän työntekijää eripituisissa työsuhteissa.  

4. Jäsenet   

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli henkilöjäseniä 308, edelliseen vuoteen jäsenmäärässä oli hienoi-
nen nousu. (297 jäsentä 31.12.2020)  

Kannatusjäsenet (9)  

• Alina Joensuu / Joen Kotihoiva Oy   
• HLS-Avustajapalvelut Oy  
• Kontiolahden seurakunta  
• Hoito- ja Hoivapalvelu Napakka  
• Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry   
• Kaunis ja Hyvä Olo Armilla   
• Mielikki-perhekoti  
• Parturikampaamo Irjette   
• Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos   
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5. Muut yhteistyökumppanit  

Yhdistyksemme tekee laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Muiden järjestöjen kanssa järjes-
tetään toimintaa ja tehdään edunvalvontaa. Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän ev.lut. seura-
kunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Myös Joen Hoivan kanssa tehdään yhteistyötä. Yhdis-
tys saa myös maksuttomasti käyttönsä Mäntypihan palvelukodin kuntosalia. Siun sote on kokonai-
suudessaan tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua yhdistyksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  

6. Edunvalvonta ja vaikuttaminen  
 

Asiakasraadit 

Järjestimme omaishoitajien asiakasraadit yhteistyössä Katri Tuulensolan kanssa, joka on Siun so-
ten omaishoidon johtava sosiaalityöntekijä (Arjen tukipalvelut, Palveluesimies, ikäihmisten palve-
luohjaus ja gerontologinen sosiaalityö) ja Tarja Tikan kanssa, joka toimii projektisuunnittelijana 
Siun soten Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa (Omais- ja perhehoito sekä vapaaehtoistoimin-
nan kokonaisuus). 

Ikääntyneiden omaishoitajien asiakasraati kokoontui 12.10.2022. Paikalla oli 7 omaishoitajaa, 3 
OmaisOivan työntekijää ja Siun sotelta 2 työntekijää. Keskustelussa nousi esiin asioita, joista 
omaishoitajat halusivat kiittää Siun soten palveluita, mutta myös asioita, joita on tärkeä kehittää 
omaishoitajien arjen jaksamisen turvaamiseksi. Tärkeäksi koettiin keskustelu Siun soten kiertävän 
perhehoitajan palveluista ja tätä työmuotoa toivottiin lisättävän, koska se mahdollistaa monille 
omaishoitajille omaishoidon vapaiden järjestymisen. Keskustelua käytiin myös hyvinvointi- ja ter-
veystarkastuksista sekä palvelusetelin käytön mahdollisista tulevista rajoituksista.  

Lopuksi Tarja Tikka esitteli tulevaisuuden sote-keskus hankkeen omais- ja perhehoidon sekä va-
paaehtoistoiminnan kokonaisuutta.   

Työikäisten alle 65-vuotiaiden Erilaisten perheiden asiakasraati Teamsin kautta kokoon-tui 
25.10.2022. Paikalla oli 7 omaishoitajaa, Tarja Tikka ja OmaisOivan työntekijä. Raadissa keskustel-
tiin moninaisesti palveluista ja mm. kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistymisestä. Raa-
dissa esitettiin painava toive siitä, että omaishoitoperheet otettaisiin vahvemmin mukaan palve-
luiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Keskusteltiin myös nepsy-perheiden tilanteesta.  

Lopuksi Tarja Tikka esitteli tulevaisuuden sote-keskus hankkeen omais- ja perhehoidon sekä va-
paaehtoistoiminnan kokonaisuutta.   

Nuorten hoivaajien huomioiminen aikuispalveluissa 

Lasten huomioimiseksi, kun vanhempi on vakavasti sairastunut, on ALISA-projektin fasilitoimana 
luotu palvelupolku. Tätä kehittämistyötä on tehty yhteistyössä mm. mm. syöpäkeskuksen, palliatii-
visen keskuksen, Siun soten osaamisen kehittämisen keskuksen ja Siun soten kehittämisyksikön 
kanssa. Tämän työn tuloksena palvelupolku, jossa potilaiden lapsia tuetaan varhaisessa vaiheessa, 
on juurtunut osaksi syöpäkeskuksen toimintaa. Siun soten osaamisen kehittämisen keskus on si-
toutunut edistämään palvelupolun juurruttamista myös muille osastoille.   

 



10

Joensuun seudun omaishoitajat ry / Toimintakertomus 2021 

 

  

7. Yhdistyksen jäsenistölle järjestämä virkistystoiminta  
 

 Virkistysmatkat  

25.5. Omaishoitajien Kevätretki 
Utransaaren Kodalle klo 13–16. Tarjolla 
oli nokipannukahvit + pullaa ja makka-
ranpaistoa.  

Omaishoitajien tapahtumatorit:  

Tapahtumissa toiminnanjohtaja Seija 
Ollaranta ja yhdistyksen puheenjohtaja 
Terttu Turunen sekä Tuula Riikonen ker-
toivat omaishoidosta ja yhdistyksestä. 
Yhdistyksen vapaehtoiset ja OmaisOi-
van työntekijät keskustelivat osallistu-
jien kanssa omaishoitoon liittyvistä asi-
oista jakaen samalla materiaaleja Minä 
tunnen omaishoitajat-sangoissa.  
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To 10.6.2021 klo 14–15.30 Omaishoidon asialla. Musiikista vastasi Pate Friman ja Jukka Romppa-
nen sekä tanssiesityksestä ja taukojumpasta vastasi Anniina Hirvonen. Tapahtumaan osallistui 50 
henkilö. 

To 17.6.2021 klo 14–15.30 Omaishoidon asialla. Musiikista vastasi Pielisjoen Karaokekerho. Ta-
pahtumaan osallistui 50 henkilö.   

Muut tapahtumat: 

Pe 2.7. Kävimme 28 henkilön kanssa katsomassa Anoppi-Musiikkikomedian Utran uudessa teat-
terissa.  

Ke 24.11. Pääsimme nauttimaan 30 henkilön kanssa Rakuunasoittokunnan juhlavuoden 100 – vuo-
tis juhlakiertueesta. Juontajana toimi musiikkineuvoa Seppo Hovi ja laulusolisteina Angelika Klas 
sekä Hannu Lehtonen.  

Ma 13.12. klo 14–17.30 Vietimme yhdessä omaishoitajien ja hoidettavien joulujuhlaa Vaiviossa. 
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä yhdistyksen, Joensuun, Rantakylän ja Pielisensuun srk kanssa. 
Paikalla oli 24 hlöä. Terttu Turunen piti kiitospuheen, Diakoni Merja Tononen järjesti ohjelmaa ja 
pastori Katriina Puustinen piti messun.  
 
Ritva Silvennoinen toimi myös Omaishoitajaliiton vertaischatissa vapaaehtoisena vuonna 2021.  
 
Liikuntaryhmät  

Omaishoitajien omatoiminen kuntosali Mäntypihan palvelukoti, Rantakylänkatu 13. Joensuu tiis-
taisin klo 10–12. Osallistujia 5 henkilöä. Yhteyshenkilönä Irma Pussinen.  
 
Omaishoitajien kuntosaliryhmä suunniteltiin pidettäväksi maanantaisin ja torstaisin. Tämä ryhmä 
jouduttiin kuitenkin perumaan koronarajoitusten takia.  
 
Rantakylässä omaishoitajat läksivät yhdessä kävelemään keväällä 9.3.–11.5. tiistaisin klo 10 Ranta-
kylän Kuntosali Energyn edestä. Syksyllä 6.10.–15.12. klo 10.00 Helenan, Tuulan, Tertun ja tai Ir-
man kanssa. Toimintaa osallistua 6–7 henkilöä kerrallaan ja kävelyjä tehtiin 21 kertaa.  
 
Omaishoitajien keilailuryhmä tiistaisin klo 13–14. Joensuun Kuntokeidas, Linnunlahdentie 10. Ver-
taisohjaajana Jorma Pesonen. Osallistujia oli 11 henkilöä.   
 
 

8. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen  
 

Pidimme hallituksen ja työntekijöiden yhteisen strategiapäivän ti 24.8. klo 9.-12 Männikköniemen 
kesäkodilla. Päivään osallistui 11 henkilöä. Aloitimme päivän luonnonläheisesti, Pia Rajasuon oh-
jeistamalla metsäkävelyllä. Tämän jälkeen jatkoimme työskentelyä pohtien yhdessä yhdistyksen 
toimintaa ja ideoiden uutta. Lopuksi sovittiin kehittämisen seuraavat askeleet. Perustimme vapaa-
ehtoisten kehittämistyöryhmän, johon valittiin Helena Timoskainen, Irma Pussinen, Tuula Hanikka 
ja Merja Tanskanen sekä palvelusetelityöryhmän, johon valittiin Terttu Turunen, Tuula Riikonen, 
Kirsi Leskelä ja Merja Tanskanen. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2022. Lopetimme päivän lounaa-
seen.  
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9. Näkyvyys ja tiedottaminen 
  

Jäsenkirje/toimintakalenteri 

Perinteisesti olemme lähettäneet jäsenistölle paperinen jäsenkirjeen keväällä ja syksyllä. Keväällä 
2021 koronarajoitukset vaikeuttivat toiminnan suunnittelua ja keväinen jäsenkirje päätettiin olla 
lähettämättä. Sen sijaan toiminnasta tiedotettiin lehti-ilmoituksilla, sosiaalisessa mediassa ja kir-
jeitse. Elokuussa 2021 pääsimme lähettämään jäsenistölle syksyn jäsenkirjeen. Taitto ja postitus: 
Tili- ja mainostoimisto Ohtonen Oy. 

Yhdistyksen tiedottajana toimi Veikkauksen Paikka auki-rahoituksella Kaija Polso 1.2.–31.12.  
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Yhdistyksen somekanavat: 

Kotisivulla kävijöitä 3354, käyntikertoja kertyi 4 874 ja kat-
selukertoja 11 137. 

Instagram-julkaisuja 53 kpl tavoitti 1911 henkilöä. 

Facebook-julkaisuja 156, tykkäyksiä 6014 seuraajia oli 
162 henkilöä  

Itä-Suomen työikäisten omaishoitajien suljetussa Face-
book-keskusteluryhmässä oli 66 osallistujaa ja 124 julkai-
sua.   

YouTube-kanavalla vieraili 330 henkilöä.  

 Muu tiedottaminen 

Ajankohtaiset tiedotteet: Heilin järjestöpalsta, Heilin ja Karjalaisen Menot –palstat  

Muut sähköiset kanavat: JELLI.FI- verkkopalvelu. Maksuton Pohjois-Karjalan kansalais- ja yhdistys-
toiminnan sivusto. https://www.jelli.fi/     

Uusiksi mennyt elämä – artikkeli kertoi Kirsi Leskelän perheen elämänkulun muutoksesta lapsen 
vammauduttua autokolarissa 18 vuotta sitten. Kirkkotie -lehti 28.4.2021.  

 10. Omaisoiva-toiminta   

OmaisOiva- toiminta on kaikille avointa omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaa, jota tue-
taan Veikkauksen varoin. Toimintaan osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajuutta tai yh-
distyksen jäsenyyttä. Vuonna 2021 järjestimme monipuolisesti yksilö- ja ryhmämuotoista tukea, 
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. 

OmaisOivassa työskenteli vuonna 2021 toiminnanjohtaja Seija Ollaranta ja omaistoiminnan oh-
jaaja Merja Tanskanen. Seija jäi toimivapaalle 31.10. alkaen ja Merja siirtyi 1.11. omaistoiminnan 
vastaavan tehtävään. Omaistoiminnan ohjaajaksi palkattiin Marjut Lukkarinen myös 1.11. alkaen. 
Sirpa Sedano toimi kuntosaliryhmien ohjaajana 22.9.–1.12.  

10.1. Yhteistyön tekeminen 
 

OmaisOivan tukiryhmä 

Tukiryhmä kokoontui 26.3. ja 24.9.Teamsin välityksellä. Ryhmään kuuluivat: Raisa Lammi keskus-
sairaalan sosiaalityö/Siun sote, Pia Karhinen diakoni/Polvijärven ev. lut. seurakunta, Kaisa Juvo-
nen /Maiju Juvonen Voimala/Karelia AMK, Ritva Pakarinen koulutuspäällikkö/Riveria, Leena Utri-
ainen Omaishoidon palveluohjaaja/Liperi/Siun sote, Tuula Riikonen hallituksen edustajana, Pau-
liina Martikainen Joensuun ev. lut. Srk., Tarja Tikka Tulevaisuuden Sotekeskus-hanke/Siun sote 
sekä Seija Ollaranta ja Merja Tanskanen OmaisOivan työntekijät.  
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OmaisOivan yritysyhteistyö 

Suvantocare on lahjoittanut yhdistykselle etäyhteyslaiteen, jota voidaan antaa kokeiltavaksi 2 vii-
koksi asiakkaillemme. Turvapaikannin hälyttää tarvittaessa apua automaattisesti, jos henkilö kaa-
tuu tai poistuu ennalta määritellyltä lähialueelta.  

Oppilaitosyhteistyö  

Karelia AMK: 11 sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijaa teki harjoittelunaan vertaisryhmien oh-
jausta ja yksi opinnäytetyön otsikolla: OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSIA RYHMÄTOIMINNAN 
VAIKUTUKSESTA HYVINVOINTIIN JA ARKEEN. 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria: 21 lähihoitajaopiskelijaa teki osana opintojaan 
omaishoitajille hemmottelupäivän. Yksi vanhustyön erikoisammattitutkintoa suorittava opiskelija 
teki osana opintojaan kuntoutus- ja ravitsemussuunnitelman asiakasperheelle sekä kehittämis-
tehtävän Tuikut-ryhmään.  

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki: Neljä toimintaterapeuttiopiskelijaa suunnitteli kehittä-
mistyönä omaishoitajien ryhmiin kokonaisuuden, jossa käsiteltiin tunteita luovan tanssin keinoin.  

Yhteistyö seurakuntien kanssa (tapahtumien järjestämisyhteistyö, tilat)  

Yhteistyötä tehtiin Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän ev.lut. seurakuntien kanssa sekä Kon-
tiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven ev.lut. seurakuntien kanssa 

Yhteistyö Siun soten kanssa 

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä omaishoidon palveluiden kanssa, Liperin geriatrisen päivä-
toimintayksikkön, Outokummun ja Polvijärven kotikuntoutuksen tiimien kanssa. Lisäksi olemme 
saaneet maksuttomasti käyttöön Koivupihan ja Suvituulen palvelukotien kuntosalit.  

Olemme järjestäneet omaishoitoraadit yhteistyössä Siun soten kanssa.   

Yhteistyö Joen Hoivan kanssa   

Olemme saaneet maksuttomasti käyttöön Mäntypihan kuntosalin.  

Muut yhteistyökumppanit 

Joen Severi ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Honkalampisäätiö/Perpe Keskus, Poh-
jois-Karjalan ADHD ja Aksoni ry, Pohjois-Karjalan Martat ry/ Virkee -hanke, Rantakylän Fysikaali-
nen Hoitolaitos ja Niinivaaran apteekki.  

10.2. Oivahetket  

Oivahetkissä tuetaan omaishoitajia yksilötyönä, joka voi tapahtua puhelimitse tai meidän toimis-
tollamme. Tilastoimme vuoden aikana 265 yhteydenottoa erilaisissa omaishoitotilanteissa olevilta 
henkilöiltä. Kohtaamiset tapahtuivat 75 % puhelimessa.  Asiakkaiden hoidettavat olivat: puoliso 
45 %, lapsi 15,8 %, oma vanhempi tai appivanhempi 12 % tai muu läheinen 10 %. Oivahetkistä 
vastasivat työntekijät ja kaksi vapaaehtoista.   
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10.3. Oivaryhmät  

OmaisOivalla järjesti vuoden 2021 aikana 14 erilaista vertaisryhmää, joista kymmenen (10) toimi 
Joensuussa, yksi (1) Kontiolahdella ja yksi (1) Outokummussa sekä yksi suljettu Facebook-ryhmä 
ja etäyhteydellä toteutettuna Rahkeet Riittämään-ryhmä. Toiminnassa oli siis yhdeksän liveryh-
mää, joissa yhteensä 94 henkilöä (naisia 78 ja miehiä 16). Ryhmien ohjaamisesta vastasi OmaisOi-
van työntekijä ja vertaisohjaajat. Ryhmien sisältöjen teemat olivat fyysistä- tai mielenhyvinvointia 

ja voimavaroja lisääviä, vertaistuellisia keskus-
teluja ja virkistysretkiä. 

Vertaistuelliset ryhmät 

Oman näköinen elämä -ryhmän (ONE) pilo-
tointi saati loppuun. Ryhmää ohjasi OmaisOi-
van työntekijä. Pilotoinnissa oli mukana kaksi 
eri ryhmää, joilla kullakin oli 6 tapaamiskertaa. 
Ryhmät on tarkoitettu omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päättynyt n. 1 vuotta sit-
ten (ryhmä ei ole tarkoitettu surun alkuvaihee-
seen, johon seurakunnilla on sururyhmiä). 
Ryhmä aloitettiin vuonna 2020, mutta se venyi 
koronan takia alkuvuoteen 2021. Ryhmäläiset 
antoivat tästä uudentyyppisestä ryhmästä hy-
vää palautetta. Toiminta vahvisti voimavaroja 
ja hyvinvointia sekä erilaisia taitoja. Toiminnan 

kautta ryhmäläiset saivat tunteen, että päivittäisillä tekemisillä oli merkitystä, lisäten yleisesti kun-
kin elämään positiivista merkitystä. Heidän kokemuksensa yksinäisyyden tunteesta väheni ja tunne 
siitä, että on tarpeellinen toisille ihmisille, lisääntyi.  
 
Vertaisryhmä omaishoitajille, jotka ovat menettäneet hoidettavan läheisensä (lesket) käynnistyi 
vertaisohjaajien /kokemusosaajien Tuula Riikosen ja Päivi Seitavaaran ohjaamina.   

Kaikille omaishoitajille avointa TUIKUT-vertaisryhmää ohjasivat Auli Kaci-Amer ja Tuula Hanikka.  

Työikäisille alle 65-vuotiaiden omaishoitajille järjestettiin Vertti & Veera-vertaisryhmä (lastaan, 
puolisoaan tai vanhempaansa hoitaville) ohjaajana vertaisohjaaja Kirsi Leskelä.   

Rahkeet Riittämään-ryhmää ohjasivat OmaisOivan ja Rahkeet riittämään hankkeen työntekijät.  

Työikäiset omaishoitajat Itä-Suomi- Facebook-ryhmään osallistui 66 omaishoitajaa. Ryhmää yllä-
pitivät Kirsi Leskelä ja Merja Tanskanen.  

Liikunnalliset ryhmät 

Ohjattu kuntosaliryhmä SiunSoten Koivupihan Kuntokammarissa keskiviikkoisin 22.9.- 1.12.2021. 
Ohjaajana fysioterapeutti Sirpa Sedano.  

Ohjattu kuntosaliryhmä Suvituulen Kuntokertussa keskiviikkoisin 22.9.- 1.12.2021. Ohjaajana fy-
sioterapeutti Sirpa Sedano. 

Ulkoliikuntaryhmää Mehtimäen ulkokuntosalilla ohjasi persona trainer/fysioterapeuttiopiskelija 
Esko Tiainen ja tsemppaamassa sekä kuntoilemassa ryhmän mukana oli 4 vertaisohjaaja. 



16

Joensuun seudun omaishoitajat ry / Toimintakertomus 2021 

Omaishoitajat kävellen toimivaan arkeen-ryhmää ohjasi fysioterapeutti Ville Alanko/Fysitrainer ja 
fysioterapeutti Sari Vänskä/Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos.  

Jumppa etänä-ryhmää ohjasi fysioterapeutti Sari Vänskä Rantakylän Fysikaalisesta Hoitolaitok-
sesta. 

Ryhmät muualla toiminta-alueella:  

Kontiolahden omaishoitajien kerho yhteistyössä Kontiolahden ev.lut. seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Sanna Mutikaisen ja vertaisohjaaja Pekka Härkösen kanssa.  

Outokummun omaishoitajien ryhmä yhteistyössä Outokummun ev. lut. seurakunnan kanssa. Oh-
jaajat: diakoniatyöntekijä Hanna Ikäläinen ja Merja Tanskanen, OmaisOiva.   

10.4. OVET-valmennus®  

Kevään Ovet-valmennuksen jouduimme perumaan koronarajoitusten vuoksi. Syksyllä 26.10.-
7.12.2021 Ovet valmennukseen osallistui 9 omaishoitajaa Joensuussa. Omaishoitajien mukaan he 
saivat tietoa heille suunnatuista avun/tuen mahdollisuuksista ja mistä hakea tukea. Ryhmäläiset 
myös oppivat pitämään parempaa huolta itsestään, omasta jaksamisestaan ja fyysisestä kunnos-
taan. Ryhmään osallistuneet ilmaisivat halunsa osallistua jatkossa vertaisryhmiin ja muuhun toimin-
taan. Osallistujat ystävystyivät ja saivat vertaistukea ja ymmärrystä toisiltaan.  
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Keväällä pidimme Kutsu meidät kotiisi – Etäkahvihetkiä.  Järjestimme etäyhteydellä yhteisiä 
päiväkahvihetkiä, joihin omaishoitajat pystyivät osallistumaan silloinkin, kun omaishoitajan on 
haastavaa päästä mukaan vertaistapaamisiin. Nämä yhteiset hetket muiden ihmisten kanssa olivat 
osallistujille tärkeitä ja toivat virkistystä ja voimaa.  

Muut kahvilat 

To 20.5. Seurasimme Omaishoitajaliiton 30-v juhlatilaisuutta verkossa.  Ohjelmassa kuulimme 
ympäri suomen eri yhdistysten tervehdyksiä ja saimme nähdä mukavia muistoja vuosien varrelta. 
Teatterimuusikko Henna Leppänen esiintyi ja mukana kekkereillä oli mm. Anneli Kiljunen, Yrjö 
Mattila, Merja Salanko-Vuorela, Juha Viitanen ja liiton puheenjohtaja Sari Raassina. 

Pe 12.10. Vietimme isänpäivää ruusujen ja kahvin kera. 

Omaishoitajien Olohuone eli OMAISKAHVILAT 

Omaishoitajien olohuonetoiminta Joensuussa on vakiintunutta matalankynnyksen toimintaa, jo-
hon on helppo osallistua myös hoidettavan tai muun ystävän kanssa. Olohuonetoimintaa kehitet-
tiin Karelia AMK:n opiskelijoiden kanssa luomalla etäosallistumismahdollisuuksia maakunnista. 
Opiskelijat tekivät loistavaa työtä ja pääsimme jalkautumaan muutaman kerran Polvijärvelle, kun 
Joensuun ohjelmaa välitettiin etäyhteydellä Vaparin kahvioon tulleille omaishoitajille.  

Seuraavat tapahtumat järjestettiin hybridinä siten, että tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä myös 
Polvijärveltä:  

• Ma 10.5. Lihaskunnon merkitys toimintakyvyn kannalta – käytännön lihasvoimaharjoit-
teita
kävelylenkin lomassa / fysioterapeutti Ville Alanko FysiTrainer

• Ma 17.5. Hyvä Ravitsemus osana arkea – Käytännön harjoitteena kuinka monipuolistaa
sauvakävelylenkkejä / intervalliharjoittelu / fysioterapeutti Ville Alanko FysiTrainer

• 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 ikäihmi-
sille.

• Ma 15.11. klo 12.30 Kirsi Pesonen, proviisori, LHKA-erityispätevyys, Siun sote. Kaatu-
misvaaraa lisäävät lääkkeet iäkkäillä.

Lisäksi Olohuoneen ohjelmaa kehitettiin keväälle Rantakylän Fysikaalisen Hoitolaitoksen kanssa 
toiminnalliseksi, johon pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä.  Omaishoitajien fyysistä ja sosiaa-
lista hyvinvointia lisättiin Kävellen toimivaan arkeen -ohjelmalla, johon kuului 8 tapaamista (info-
osuus ja ulkoliikunta). Kokoontumiset olivat ma 19.4.–7.6. välillä klo 12–13.30 Kirkkokatu 16 c 34. 
Osallistujien kesken arvottiin kaksi (2) lahjakortti Rantakylän Fysikaaliseen Hoitolaitokseen. Osal-
listujia oli yhteensä 13, joista miehiä 2. 
Jokaisella kerralla oli alustus liittyen fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin: 

10.5. Omaisoiva-kahvilat ja -infot 

 Etäkahvilat 
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Olohuoneen muu ohjelma 
22.3. Tavaravalmentaja Sanna Koskinen Joensuu & Polvijärvi  
29.3. Rantakylän Fysikaalinen hoitolaitos, Sari Vänskä ja Ville Alanko esittelivät Kävellen kuntoon-
ryhmää. 
Pe 7.5. Äitienpäiväkahvit  

Ma 6.9. Luototyöpaja: Fysiotera-
peutit Katri ja Pia kertovat tutki-
tuista luonnon hyvinvointi vaikutuk-
sista ja "Fysioterapiaa Luonnolli-
sesti" -palveluista. 
Ma 13.9. Nina Rautiainen, Projek-
tisuunnittelija Mei-
jän digi, Siun sote. Tietoa Oma olo 
palvelun käytöstä ja Oma kanta 
palvelusta. Digitukea sähköisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen käyt-
töön.  
Ma 20.9. Sari Korhonen, Alina 
hoivatiimi.   
Ma 27.9. Maistiaisia ja tietoa ravit-
semuksesta. Virkee-hanke, P-K:n 
Martat ry.  
Ma 4.10.Riitta Gröhn, Perhehoi-
don palvelukoordinaattori, Arjen 
Tukipalvelut/Ikäihmisten palvelut.  

Ma 11.10. Meuranen ja Janette Karttunen Kaverina Oy:  luotettavaa ja turvallista seuraa ja muka-
vaa yhdessä tekemistä ikäihmisille.  
Ma 25.10. Pasi Ahonen, proviisori, Niinivaaran apteekki.  
Ma 1.11. Maistiaisia ja tietoa ravitsemuksesta. Virkee-hanke, P-K:n Martat ry.  
Ma 8.11.Digineuvontaa, P-K:n Sosiaaliturvayhdistys 
Ma 15.11. Kirsi Pesonen, proviisori, LHKA-erityispätevyys, Siun sote. Kaatumisvaaraa lisäävät 
lääkkeet iäkkäillä.  
Ma 29.11. Vuoden viimeinen olohuone 
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Omaishoitajien olohuoneessa oli kävijöitä yhteensä Joensuussa 95 henkilöä, joista miehiä 29 ja 
ensikertalaisia 11 sekä etänä 2 henkilöä. Polvijärvellä yhteensä 5 omaishoitajaa, joista kaikki oli 
naisia. 

 

 

10.6. INFOT 

Infot ovat lyhyitä omaishoitoon, omaishoidon tunnistamiseen ja toimintaamme liittyviä tiedollisia 
hetkiä.  

16.1. Joensuu, ALS kuntoutus Vetreassa vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntija Tuula Riikonen ker-
toi omaishoitajuudesta ja yhdistyksen toiminnasta.  
Ti 15.3. ja16.3. klo 13–15, to 18.3. klo 9–11- ja ti 23.3. klo 10–12. 21.4. ja 22.4. klo 10–12 Järjes-
timme opastusta omaishoitajille, miten pääsen mukaan nettilähetyksiin Teamisia tai muuta käyt-
täen. Ohjaamassa oli Matti Nikkonen it-asiantuntija PK-sotu.  
8.4. Joensuu 
21.4. Digi neuvontaa 
22.4.Digi neuvontaa 
27.4. OVET-info  
20.5. Joensuu, Teamsilla vertaisohjaaja kokemusasiantuntija Tuula Riikonen kertoi omaishoitajuu-
desta ja yhdistyksen toiminnasta.  
10.6. Joensuussa Toritapahtuma, jossa lisättiin tietämystä yhdistyksen toiminnasta ja omaishoita-
juudesta   
17.6. Joensuussa Toritapahtuma, jossa lisättiin tietämystä yhdistyksen toiminnasta ja omaishoita-
juudesta   
17.8. Joensuussa Teams vertaisohjaaja kokemusasiantuntija Kirsi Leskelä kertoi omaishoitajuu-
desta ja yhdistyksen toiminnasta. Osallistujia 20 henkilöä. 
23.9. Enossa Lihastautiliiton kerho, jossa lisättiin tietämystä omaishoitajuudesta ja yhdistyksen toi-
minnasta. 
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27.9. Joensuu P-K Avh yhdistys, Elämän tarkoitus ja merkitys. 
26.11. Ilomantsi, SiunSote ikäneuvola ja Digi -hanke, Joensuun Sydänyhdistys ry ja OmaisOiva, 
Omaishoidon asialla.  
26.11. Tuupovaara, SiunSote ikäneuvola ja Digi -hanke, Joensuun Sydänyhdistys ry ja OmaisOiva, 
asiaa omaishoitajuudesta 
 
Yhteensä infoja pidettiin 35 tuntia. Osallistujia oli 167 henkilöä, joista oli 1 mies. 
 

10.7. Muut tapahtumat  

Ke 6.10. Liiton tapahtuma Omaishoidolla on merkitystä / Omaishoitoparlamentti. Seura-
simme tilaisuutta yhdistyksen toimistolta etäyhteyksin.   

10.8. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja virkistyspäivät  
 
Järjestimme yhteistyössä Liperin, Outokummun ja Polvijärven omaishoitajille ja hoidettaville vir-
kistys- ja ulkoilupäivät touko- ja lokakuussa. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä 
Liperin, Outokummun ja Polvijärven evl. Srk diakoniatyön ja SiunSoten Geriat-
risen osaamiskeskuksen / päiväkuntoutuksen kanssa.     
 
26.5. Virkistyspäivä Outokummun Kolmikannan leirikeskuksessa. Osallistu-
jia oli 24 joista miehiä 8 ja hoidettavia 8. Ohjaajina oli 1 diakonissaa, 2 dia-
konia, 1 kappalainen, 1 fysioterapeutti ja 3 OmaisOivan työntekijää.  Ohjel-
massa oli ulkoilua ja vertaistukea.  

28.10. Virkistyspäivä Polvijärven seurakuntatalolla. Osallistujia oli 13 henki-
löä, joista miehiä 3 ja hoidettavia 4. Ohjaajia oli 3 diakonia, 2 fysioterapeuttia 
ja 1 omaistoiminnanohjaaja.  Ohjelmassa oli taikurin esitys, viikkomessu ja eh-
toollinen. Tilaisuudessa myös jaettiin kokemuksia ja kuultiin tulevasta toimin-
nasta.  

8.–10.10. Erityislasten perheiden toiminnallinen päivä Hotel Juliessa, Lehmossa. Osallistujia oli 
kolme perhettä, joissa yhteensä viisi lasta ja neljä aikuista. Nuorin lapsista oli 1,5-vuotias ja vanhin 
11-vuotias. Vanhempia oli yhteensä neljä kolme äitiä ja yksi isä. Ohjaajina oli Perpe-keskuksen 
kaksi työntekijää, Pohjois-Karjalan Aksoni ry:n vapaaehtoinen ja omaistoiminnanohjaaja. Ohjel-
massa oli toimintapisteitä. Päivässä musisoi yhteisömuusikko Katja Vanttaja. Tapahtuma toteutet-
tiin Ekberg-säätiön avustuksella. 
 

10.9. Vapaaehtoistoiminta   
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toimi lokakuun loppuun Seija Ollaranta ja marraskuun 
alusta Merja Tanskanen.   
 
Tukea vapaaehtoisille 
 
Vapaaehtoisille järjestettiin ohjauspäivät 19.1. ja 21.1. Teemoina oli vuorovaikutustaidot. Molem-
missa päivissä oli kymmenen osallistujaa.  
 
Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten oli mahdollisuus osallistua etäyhteyksin kotoa tai toimistolta 
seuraaviin ohjauspäiviin, tapahtumiin ja liiton tilaisuuksiin. 
 

“Miksi en ole ai-
kaisemmin osal-

listunut näihin ta-
pahtumiin” ih-

metteli omaishoi-
taja? 
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27.9. Joensuu P-K Avh yhdistys, Elämän tarkoitus ja merkitys. 
26.11. Ilomantsi, SiunSote ikäneuvola ja Digi -hanke, Joensuun Sydänyhdistys ry ja OmaisOiva, 
Omaishoidon asialla.  
26.11. Tuupovaara, SiunSote ikäneuvola ja Digi -hanke, Joensuun Sydänyhdistys ry ja OmaisOiva, 
asiaa omaishoitajuudesta 
 
Yhteensä infoja pidettiin 35 tuntia. Osallistujia oli 167 henkilöä, joista oli 1 mies. 
 

10.7. Muut tapahtumat  

Ke 6.10. Liiton tapahtuma Omaishoidolla on merkitystä / Omaishoitoparlamentti. Seura-
simme tilaisuutta yhdistyksen toimistolta etäyhteyksin.   

10.8. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja virkistyspäivät  
 
Järjestimme yhteistyössä Liperin, Outokummun ja Polvijärven omaishoitajille ja hoidettaville vir-
kistys- ja ulkoilupäivät touko- ja lokakuussa. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä 
Liperin, Outokummun ja Polvijärven evl. Srk diakoniatyön ja SiunSoten Geriat-
risen osaamiskeskuksen / päiväkuntoutuksen kanssa.     
 
26.5. Virkistyspäivä Outokummun Kolmikannan leirikeskuksessa. Osallistu-
jia oli 24 joista miehiä 8 ja hoidettavia 8. Ohjaajina oli 1 diakonissaa, 2 dia-
konia, 1 kappalainen, 1 fysioterapeutti ja 3 OmaisOivan työntekijää.  Ohjel-
massa oli ulkoilua ja vertaistukea.  

28.10. Virkistyspäivä Polvijärven seurakuntatalolla. Osallistujia oli 13 henki-
löä, joista miehiä 3 ja hoidettavia 4. Ohjaajia oli 3 diakonia, 2 fysioterapeuttia 
ja 1 omaistoiminnanohjaaja.  Ohjelmassa oli taikurin esitys, viikkomessu ja eh-
toollinen. Tilaisuudessa myös jaettiin kokemuksia ja kuultiin tulevasta toimin-
nasta.  

8.–10.10. Erityislasten perheiden toiminnallinen päivä Hotel Juliessa, Lehmossa. Osallistujia oli 
kolme perhettä, joissa yhteensä viisi lasta ja neljä aikuista. Nuorin lapsista oli 1,5-vuotias ja vanhin 
11-vuotias. Vanhempia oli yhteensä neljä kolme äitiä ja yksi isä. Ohjaajina oli Perpe-keskuksen 
kaksi työntekijää, Pohjois-Karjalan Aksoni ry:n vapaaehtoinen ja omaistoiminnanohjaaja. Ohjel-
massa oli toimintapisteitä. Päivässä musisoi yhteisömuusikko Katja Vanttaja. Tapahtuma toteutet-
tiin Ekberg-säätiön avustuksella. 
 

10.9. Vapaaehtoistoiminta   
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toimi lokakuun loppuun Seija Ollaranta ja marraskuun 
alusta Merja Tanskanen.   
 
Tukea vapaaehtoisille 
 
Vapaaehtoisille järjestettiin ohjauspäivät 19.1. ja 21.1. Teemoina oli vuorovaikutustaidot. Molem-
missa päivissä oli kymmenen osallistujaa.  
 
Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten oli mahdollisuus osallistua etäyhteyksin kotoa tai toimistolta 
seuraaviin ohjauspäiviin, tapahtumiin ja liiton tilaisuuksiin. 
 

“Miksi en ole ai-
kaisemmin osal-

listunut näihin ta-
pahtumiin” ih-

metteli omaishoi-
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23.2. Huumori voimavarana. Päivän luennoitsijoina ja asiantuntijoina toimivat sosiaalipsykologi 
Jukka Valkonen ja naurujooga- ja ilmaisukouluttaja Essi Tolonen. 
20.3. Omaishoitajuus elämässä-video, psykoterapeutti Terhi Lahti.  
15.–16.4. Surukonferenssi.  
29.9. Kriisin kohtaaminen 
19.10. Itsemyötätunto ja ohjaajan oma jaksaminen 
24.11. Omaishoitajan tukena -  keinoja voimavarojen tunnistamiseen 
 
Vapaaehtoisten virkistyspäivä 
 
15.10. Naurujoogaa Studio Kindlyssä ja yhteinen lounas.  
 
Vapaaehtoisten rekrytointitapahtuma 
 
Tapahtuma siirrettiin koronarajoitusten takia vuodelle 2022 
 

10.10. Valtakunnallinen omaishoitajien viikko 22.–29.11.   
 
OMAISHOITAJIEN VIIKOLLA TARTUTTIIN TYÖIKÄISTEN HOIVAKUORMAAN 
 
Su 21.11. Omaishoitajien kirkkopyhä Rantakylän kirkossa. Rantakylänkatu 2, Joensuu. Lipaskeräys 
tuotti 236,87€ omaishoitajille. 
Ma 22.11. Yhteinen Hetki – tilaisuus järjestettiin Ravintola Kiesassa yhdistyksen omaishoitajille, hoi-
dettaville, jäsenille, vapaaehtoisille, kumppaneille ja työntekijöille. Osallistujia oli kaikkiaan 67 
henkilöä. Sielun sävelen yhteisömuusikon Katja Vanttaja soitti pianomusiikkia ruokailun aikana ja 
yhteislaulatti osallistujia. 

 
Ti 23.11. Näin minä haluaisin - keskustellaan kuolemasta ja hautajaisista- tilaisuus, Pertti Savelius, 
Joensuun seurakuntasali, Kirkkokatu 28. Kaksi osallistujaa.  
Ke 24.11. Omaishoitajien hemmottelut Joensuun seurakuntasalilla, Kirkkokatu 28, Joensuu. Yh-
teistyössä Riverian opiskelijoiden kanssa. Arvottiin palauteiden antaneiden kesken jouluinen tuo-
tepaketti. Osallistujia 15 henkilöä ja 20 opiskelijaa. 
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To 25.11 Omaishoitajien valtakunnallisen teemaviikon pääjuhlan juhlalähetystä seurasimme yh-
distyksen tiloissa 17 osallistujan kanssa juoden kakkukahvit. Outokummussa ei ollut osallistujia.  
 
 

10.11. Koulutukset  
 
Henkilökunta osallistui omaishoitajien hyvinvointia lisääviin-, arvioinnin-, johtajuuden-, verkkovies-
tinnän- ja omaishoitajien edunvalvontaan sisältäviin koulutuksiin. Lisäksi toiminnanjohtaja Seija 
Ollaranta kävi Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus (20 op). Kymenlaakson Kesäyliopistossa. - 
9. 9.2021 välillä 6 lähipäivää. 
 
 

11. ALISA-projekti  
 

Kirsi Hokkila toimi ALISA-projektin projektipäällikkönä 50% työajalla ja Anne Korppinen projekti-
asiantuntijana 50% työajalla vuonna 2021. Lisäksi Veera Minkkinen (Turun yliopisto) toimi viestin-
täharjoittelijana 2.9.–30.11.202. 

11.1. Lasten huomioiminen, kun vanhempi sairastaa – palvelupolku yhteis-
työssä Siun soten kanssa  
ALISA-projektissa kehitettiin yhteistyössä Siun soten kanssa palvelumalli lasten huomioimiseen ai-
kuispalveluissa. Tämä käynnistyi hyvin ja mallin käyttö on nyt osa syöpäkeskuksen työtä ja Siun 
soten osaamisen kehittämisen yksikkö on ottanut vastuun työn levittämisestä muille osastoille. 
Suunnitelmia on jo mm. aikuispsykiatrian polin kanssa.  
 

11.2. Työkalut ammattilaisille 
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ALISA- projekti loi yhdessä Varsinais-Suomen FinFami ry: Kysy nuorelta hankkeen kanssa erilaisia 
työkaluja ammattilaisille, jotka kohtaavat sairastuneita vanhempia ja nuoria hoivaajia. Osa työka-
luista on luotu ALISA-projektin omana työnä. http://www.alisaprojekti.fi/tyokalupakki/ 
 
ALISA- projektissa myös kirjoitettiin oppaat ammattilaisille, jotka kohtaavat sairastuneita vanhem-
pia ja nuoria hoivaajia.  http://www.alisaprojekti.fi/opas-ammattilaisille-sairastuneiden-vanhem-
pien-kanssa-tyskentelyyn/ ja http://www.alisaprojekti.fi/opas-ammattilaiselle-nuoren-kanssa-tys-
kentelyyn/ 
 

11.3. Oppaat sairastuneille vanhemmille ja nuorille hoivaajille 
 
ALISA-projekti kirjoitti myös oppaat sairastuneille vanhemmille ja nuorille hoivaajille. Vanhempien 
oppaan teossa oli mukana laajasti eri tahojen ammattilaisia. http://www.alisaprojekti.fi/sairaan-
ihanille-vanhemmille-sivusto/index.php ja http://www.alisaprojekti.fi/tietoa-nuorelle/ 
 

 
 

11.4. MOOC-opintokokonaisuus 
 
ALISA-projekti teki vuonna 2021 myös 5 opintopisteen kokoisen opintokokonaisuuden nuorista 
hoivaajista. Tämä tehtiin yhteistyössä Sote-akatemian ja Osaamispuu.fi®:n sekä Varsinais-Suomen 
mielenterveysomaiset ry - FinFamin Kysy Nuorelta-hankkeen kanssa. Nuoret hoivaajat - koko-
naisuus koostuu kolmesta opintojaksosta.  
Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden ko-
kemuksena 
Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 
Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 
 
http://www.alisaprojekti.fi/mooc/ 
 
Kursseja oli vuoden 2021 loppuun mennessä suorittanut 46 Turun yliopiston tutkinto- tai avoimen 
yliopiston opiskelijaa. Kursseille ilmoittautuneita oli vuoden lopussa myös useita kymmeniä. Li-
säksi noin 600 henkilöä on käynyt tutustumassa opintojaksojen materiaaleihin suorittamatta kurs-
sia (Turun yliopiston ulkopuolisia ihmisiä). 
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11.5. Koulutukset 
 
ALISA-projekti koulutti laajasti ammattilaisia ja opiskelijoita nuorten hoivaajista niin käsitteellisellä 
tasolla, kuin tunnistamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia osana omaa työtä 
 
Pohjois-Karjalassa koulutukset suunnattiin Siun soten henkilökunnalle. Koulutukset olivat osa yh-
teistyössä kehitetyn toimintamallin juurruttamista erikoissairaanhoitoon ja aikuispalveluihin lapsi-
perheiden varhaiseksi tukemiseksi. Koulutukset linkittyivät luontevasti osaksi koulutettavien arjen 
työtä. Koulutuksiin osallistui 374 ammattilaista.  
 
Järjestimme teemasta valtakunnallisia koulutuksia mm. eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoille 
sekä järjestöjen ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Näihin koulutuksiin osallistui 514 henkilöä.  
  

12. KOLMIPORRAS-hanke  
 
KOLMIPORRAS-hanke on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n hallinnoima hanke ja siinä toimi 
1.9.2021 alkaen projektipäällikkönä Kirsi Hokkila ja projektityöntekijänä Anne Korppinen. Hank-
keessa on kumppanina Joensuun Setlementti, jossa toimi 2021 hankkeen projektityöntekijänä 
Kati Lotvonen sekä Siun sote, jossa 2021 toimi sairaanhoitajana Laura Mertanen.  
 
KOLMIPORTAAN tarkoitus on tarjota varhaista tukea nuorille kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa. 
Maakunnan sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät voivat pyytää tukihenkilöitä noin 
13-18-vuotiaiden asiakkaidensa tueksi ja itselleen työpariksi.  
 
KOLMIPORRAS-toiminta tarjoaa kohderyhmän nuorelle tukihenkilösuhteen, joka vastaa hänen yk-
silöllisiä tarpeitaan: 
1. porras: Vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on Joensuun Setlementin isosisarus 
2. porras: Ammatillinen tukihenkilö, joka on koulutettu sote-alan ammattilainen 
3. porras: Psykiatrinen sairaanhoitaja, jolla on valmius tehdä vaativampaa varhaista hoi-

toa ja kuntoutusta sekä palvelun tai hoidon tarpeen arviointeja 
 

Joensuun seudun omaishoitajien Anne Korppinen toimii hankkeessa 2. portaalla ja pääosin sel-
laisten nuorten tukena, joilla on perheessä sairautta.  

Hankeen toiminta-aika on 1.9.2021 – 31.8.2023. Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto ja 
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.  
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13. Hankkeiden arviointi 
 

13.1. OmaisOiva 
 
OmaisOiva-toiminnan tavoitteena oli vuonna 2021 omaishoitotilanteessa olevien henkilöiden 
tuen tarpeen tunnistaminen, tiedon ja avun tarjoaminen eri omaishoitotilanteissa oleville, osallis-
tumisen lisääminen asuinpaikasta riippumatta, vertaistuen mahdollisuuksien lisääminen, hyvin-
voinnin ja selviytymisen lisääntyminen sekä vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen.  
 
Onnistuimme OMH kokemusäänen ja edunvalvonnan tavoitteissa. Tavoitetta edisti yhteisen asia-
kaskunnan eteen tehty vakaa, luotettava ja sitoutunut yhteistyö useiden yhteistyönkumppanien 
kanssa ja myös asiakasraatien kehittyminen.  
 
Koronarajoitusten ja koronaan liittyvän pelon takia olemme kehittäneet uusia tapoja markkinoida 
toimintaa ja tukea omaishoitajia. Pitkä eristäytyminen on vaikuttanut omaishoitajien rohkeuteen 
lähteä kotoa ja tämän vaatinut uusia keinoja kannustaa mukaan. Kohdennettu viestintä (kirjeet, 
puhelut) onkin osoittautunut hyväksi tavaksi. Sinnikkäästi digiohjausta ja neuvontaa tehden 
olemme lisänneet osallistujien mahdollisuuksia osallistua etänä. Näin olemme pystyneet tavoitta-
maan uusia omaishoitajia, joiden on vaikea osallistua toimintaan.  Muutos on ollut hidasta, mutta 
vakaata. Tätä tullaan jatkamaa laajemmin koko toiminta-alueelle (myös yhteistyössä Lieksan Omai-
sOivan kanssa).  
 
Keväällä 2021 osallistujia oli heikommin kuin syksyllä. Syksyllä kävijämäärät nousivat pikkuhiljaa 
ryhmissä. Poikkeuksena liikuntaryhmät, joihin osallistuminen on ollut vakaata läpi vuoden. Liikun-
taryhmien määrää myös lisättiin. Ryhmissä omaishoitajat saivat intoa ja välineitä huolehtia omasta 
kunnostaan, mielekästä toimintaa, vertaistukea ja uusia ystäviä.  
 
Työikäisten Vertti&Veera ja Rahkeet riittämään-ryhmiä toteutettiin Teamsin kautta ja Mustapekka-
sovelluksen kautta. Pienryhmien palautteissa näkyi selkeästi, miten tärkeää oli osallistua sosiaali-
seen ja vertaistuelliseen toimintaan, nähdä muita ihmisiä sekä huomioida että omaa aikaa olisi 
riittävästi.  
 
Omaishoitajilla tietoisuus ja rohkeus hakea itselle sopivia tukia ja palveluita lisääntyi eniten OVET 
valmennuksessa. Sitoutuminen tulevaan toimintaa näkyi jäsenyyden hakemisena ja osallistumi-
sena ryhmiin ja tapahtumiin. Havaintojemme mukaan omaishoitajat saivat eniten intoa oman hy-
vinvoinnin hoitamiseen ammatillisesti ohjatuissa tavoitteellisissa ryhmissä.  
 
Vertaisohjatut ryhmät tukivat omaishoitajien arjessa selviytymistä ja hyvinvointia kokemustiedon 
sekä virkistävien ryhmäsisältöjen avulla. Vertaisohjaajat toivat myös uusia omaishoitajia toimintaan 
mukaan. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen onnistui OmaisOivan- ja liiton ohjauspäivien sekä 
erilaisten yhteisten tapahtumapäivien ansiosta. Myös työntekijöiden vapaaehtoisten henkilökoh-
tainen mentorointi auttoi heitä pysymään vapaaehtoistoiminnassa, vaikka kevään aikana toimin-
taan tuli koronan takia taukoja. 
 

13.2. ALISA-projekti 
 
ALISA-projektin tavoitteena oli juurruttaa kehittämämme lasten varhaisten tuen toimintamalli Siun 
soten toimintaan. Pääsimme tekemään tätä hyvässä yhteistyössä yhden osaston (syöpäkeskus) 
kanssa ja tämän työn saimme vietyä loppuu ja toimintamalli jää osaksi osaston arjen työtä ja siihen 
on luotu osaston sisäiset toimintamallit. Alkuvuonna osa kehittämisestä kiinnostuneista osastoista 
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vetäytyi yhteistyöstä. Kuitenkin loppuvuonna kysyimme uudelleen heidän mielenkiintoaan, ja kun 
pystyimme samalla kertomaan hyvin toimivasta mallista Syöpäkeskuksessa, aikuispsykiatrian poli 
ja osasto sekä 3k (neurologian potilaat) ovat aloittaneet mallin käyttöönoton. Siun soten osaami-
sen kehittämisen yksikkö on ottanut vastuun kehittämistyön edistämisestä ja juurruttamisesta.  
 
AK-avusteinen ALISA-työ tulee jatkossakin toimimaan jäsenenä tämän palvelupolkutyön kehittä-
mistyön ohjausryhmässä. ALISA-työssä tehtävä kohderyhmätyö onkin jatkossa yksi tuki, jota Siun 
soten asiakkaille tarjotaan.   
 
Siun sote tulee jatkamaan lasten huomioimisen kehittämistä aikuispalveluissa, esim. Tulevaisuu-
den sotekeskus (Tulsote2)-hankkeeseen tämä kehittämistyö on nostettu yhdeksi Siun soten lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen keskeisistä piloteista, joten tätä kehittämistyötä 
voidaan todennäköisesti tulevaisuudessa jatkaa ko. hankerahoituksella.  
 
MOOC-opintojakso valmistui suurelta osin alkusyksyllä. Kolmanteen osioon päätettiin tehdä lop-
puvuodesta muutoksia, koska teeman teoreettista tietoperustaa haluttiin vahvistaa. Tämä viimei-
nenkin osio valmistuu maaliskuussa -22. MOOC-opintokokonaisuus käsittelee nuoria hoivaajia il-
miönä ja osana palveluverkostoa sekä nostaa esiin toimivia tapoja tukea niin nuoria hoivaajia kuin 
heidän perheitäänkin. Tälle tiedolle on suuri tarve. Koska ALISA-projekti ei voi enää kouluttaa ai-
heesta, on hankkeen tulosten juurruttamiseksi valtakunnallisesti tärkeää, että tieto on koostettu 
Osaamispuu-alustalle, josta se on helposti saatavilla valtakunnallisesti täydennyskoulutuksena 
sekä tulee luonnolliseksi osaksi tulevaisuuden sote-ammattilaisten tutkintokoulutusta (Turun yli-
opiston Sote-akatemian + Turun yliopiston avoimen yliopiston tarjonta).  
 
ALISA-projektin viimeisen eli juurruttamisvuoden tavoitteet täyttyivät ja valtakunnalliset tavoitteet 
jopa ylittyivät. Nuoret hoivaajat-teema sekä lasten huomioiminen aikuispalveluissa ovat saaneet 
aikaan kiinnostusta akateemisen tutkimuksen kentällä, ja loppuvuonna 2021 teemoista oli suun-
nitteilla useita väitöskirjoja sekä post-doc rahoitushakuja 
 

13.3. KOLMIPORRAS-hanke 
 
KOLPIPORRAS- hanke ehti toimia vuonna 2021 vain neljän kuukauden ajan. Tässä ajassa hank-
keessa luotiin yhteistyöverkostoja erityisesti maakunnan reunakuntiin. Tavoitteena on ollut erityi-
sesti kartoittaa haja-asutusalueiden tilannetta nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden suhteen, 
sekä neuvotella toimijoiden kanssa hankkeen jalkautumisesta alueelle. Erityisesti kiinnostusta 
Isosisarustoimintaa kohtaan on kartoitettu paikallisissa verkostoissa. 
 
Toiminta on kartoittanut omaa paikkaansa nuorten ehkäisevän tuen parissa ja käynyt paljon kes-
kusteluja eri toimijoiden kanssa yhteistyön keinoista ja kohderyhmän määrittelemisestä. Oma 
paikka on alkanutkin löytyä, vaikka paine tukea jo korjaavan tuen tarpeessa olevia nuoria on jat-
kuvasti mukana keskusteluissa.  
 
Hanke on tavoittanut toiminnan alussa mukavasti nuoria. Yhteydenottoja ammattilaisilta on tullut 
reilun kymmenen nuoren osalta ja heistä seitsemän tuli vuoden 2021 aikana hankkeen tukisuh-
teeseen. Heistä neljä oli nuoria hoivaajia.  






