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Omaishoito keskiöön
hyvinvointialueella
Olet lämpimästi tervetullut ma 29.08.2022 klo 12–16
seurakuntakeskukselle, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tilaisuudessa kuullaan muun muassa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelutyöstä sekä yhdistysten ja omaishoitoperheiden näkemyksiä muutostarpeista. Tilaisuus on suunnattu Siun soten alueen omaishoitoperheille, omaishoitoyhdistyksille,
Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöille sekä hyvinvointialueen luottamushenkilöille ja sote-toimijoille. Tilaisuus on maksuton.
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Tervetuloa

Kukka-Maaria Maunula, aluevastaava, Omaishoitajaliitto ry

Ansiotyö ja omaishoito

Matti Mäkelä, projektipäällikkö,
Omaishoitajaliitto ry

Rahkeet

riittämään

-hanke,

Omaishoitoperheiden haasteet ja tukeminen Siun sotessa –
kohti hyvinvointialuetta

Joensuun seudun omaishoitajat ry
Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, aluevaltuutettu
Siun soten puheenvuoro

Kahvitauko
Palveluiden muutokset tulevalla hyvinvointialueella

Puhuja tarkentuu myöhemmin, Siun sote

Omaishoitajayhdistykset hyvinvointialueiden kumppaneita

Joensuun seudun omaishoitajat ry

Päätössanat

Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot 18.08.2022 mennessä omaishoitajaliiton sivuilla: omaishoitajaliitto.fi → tapahtumat → Omaishoito keskiöön hyvinvointialueella,
Joensuu. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistumista ei peruta, voidaan ilmoittautuneelta periä tarjoilukustannukset tai toimistokuluina vähintään 20 €. Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa maksua ei peritä. Toisen henkilön voi vaihtaa tilalle. Peruutukset ohjelmassa ilmoitetulle henkilölle.
Lisätietoja: Kukka-Maaria Maunula, aluevastaava, Omaishoitajaliitto Puh. 020 7806
588 kukka-maaria.maunula@omaishoitajat.fi
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Joensuun seudun omaishoitajat ry
Omaishoitajien olohuone
Kirkkokatu 16 c 34
80100 Joensuu
Joensuun seudun omaishoitajat ry on toiminut jo yli 22 vuotta omaishoitajien tukemiseksi
toiminta-alueellaan: Ilomantsi, Joensuu,
KARTTAKUVA
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Tavoitteena on turvata omaishoitoperheille mahdollisuus saada ammatillista järjestölähtöistä tukea ja ohjausta
sekä kehittää erilaisia omaishoitajien
voimavaroja tukevia toimintamuotoja.
Toimintaamme osallistuminen ei edellytä omaishoidontuen saamista. Ilman
ajanvarausta työntekijä toimistolla tavoitettavissa maanantaisin klo 10–14 ja
muina aikoina etukäteen sovittaessa.
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NEUVONTAPUHELIN Omaishoitajaliiton valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon kysymyksissä niin omaishoitajia kuin omaishoidon parissa
työskenteleviä ammattilaisia. Numeroon 020 7806 599 voi soittaa ma–to klo 9–15. Puhelun hinta on Lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min ja matkapuhelinverkosta
8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min.
KYSY OMAISHOIDOSTA-CHAT Omaishoitajaliiton ja sen jäsenyhdistysten neuvojat
vastaavat chatin kautta omaishoitoon liittyviin kysymyksiin. Chat palvelee ma-pe kello 9–
12. Voit kirjoittaa kysymyksesi chatin keskusteluikkunaan, joka löytyy Omaishoitajaliiton
verkkosivujen oikeasta alakulmasta. Chatin kautta voit asioida kanssamme nimettömästi. Ethän lähetä chatin kautta arkaluonteisia henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimeäsi
tai henkilötunnustasi.
SIUN SOTEN OMAISHOITAJIEN PUHELINPALVELU Omaishoidon puhelinpalvelu on
avoinna arkisin klo 9–12 numerossa 013 330 2892. Puheluihin vastaavat Siun soten
omaishoitoon perehtyneet ammattilaiset. Numeroon voi jättää halutessaan myös takaisinsoittopyynnön. Pyyntöihin vastataan saman päivän aikana. Puhelinpalvelusta saa esimerkiksi neuvoa ja ohjausta mm. omaishoidon tuen
myöntämisperusteista ja tuen hakemisesta.
SIUN SOTEN OMAISHOITAJIEN SÄHKÖPOSTI tukea ja neuvontaa saa myös ottamalla yhteyttä omaishoito@siunsote.fi
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YHDISTYKSEN TERVEHDYS
Yhdistyksemme tervehdys taas pienen tauon jälkeen! Vuoden sisällä on yhdistyksessämme tapahtunut työntekijöiden vaihtuvuutta. Kuitenkin olemme saaneet osaavia tekijöitä entisten tilalle. Yhdistyksessä on tällä hetkellä kolme hanketta kaksi STEA- rahoitteista Omaisoiva ja ALISA sekä yksi ESR- osarahoitteinen Kolmiporras, jossa mukana
Joensuun Setlementti Ry ja Siun sote. Työntekijämme järjestävät monipuolista toimintaa
ja tukea kaikenikäisille omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksen hallitus on jäsenten tuella päävastuullinen yhdistyksen toiminnasta sekä hankkeiden toteutumisesta.
Tässä jäsenkirjeessä hankkeet esittäytyvät omana ryhmänään. Hyvinvointialueella
omaishoidon yhdistyksiä Joensuun seudun lisäksi on Lieksan ja Keski-Karjalan yhdistykset. Hyvinvointialueella omaishoidon palkkiot ja kriteerit tulee olla tarkistettuna yhtenäisiksi.
Vuoden alusta on yhdistyksen virkistystoiminta pikkuhiljaa normalisoitunut ja jäsenillemme olemme pystyneet tarjoamaan jäsenetuhintaan matkan Ahvenanmaalle sekä kesäteatterin ja suunnitteilla syksyn aikana on esim. kylpylämatka. Yhdistyksemme työikäisille ja erityisperheille on suunniteltu mukavaa yhdessäoloa. Kiitos aktiivisten vapaaehtoisten. Yhdistyksemme vapaaehtoisissa on koulutettuja vertaisohjaajia. Vapaaehtoiset
vetävät erilaisia ryhmiä, järjestävät teatteri, kylpylä ym. toimintaa mm. matkoja. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ottakaa Merjaan yhteyttä ja tulkaa mukaan tutustumaan toimintaamme.
Hyvinvointialueilla vaikuttaminen
Tärkein tehtävämme on nyt huolehtia omaishoitajien edunvalvonnasta hyvinvointialueella. Suomi ikääntyy ja harmaantuu. Hoivan ja hoidon tarve lisääntyvät. Tarvitsemme
enemmän ja enemmän ammattilaisia, mutta myös omaisten panos on korvaamaton.
Omaishoidon merkitys ja arvo kasvavat väestön ikääntyessä. Se on korvaamatonta
omaiselle, joka saa osakseen välittämistä ja huolenpitoa läheiseltä, mutta myös arvokasta koko yhteiskunnalle.
Nyt kun omaishoitajien palvelut järjestetään hyvinvointialueella, olemme kiinnostuneena
odottaneet mitä uudistuksia tulee omaishoitoon. Tutustuimme hyvinvointialueen strategiaan missä omaishoito sanaa ei mainita kertaakaan. Kuitenkin kaksi lauseketta mikä
voisi koskettaa myös omaishoitajia.
1)”Asiakkaan palveluketjuista tehdään kitkattomia, ensimmäisessä yhteydenotossa asiakas ohjataan hänen kannaltaan oikeaan palveluun.
2)”Ihmisten kotona pärjäämistä tuetaan ▪ Lisätään integroituja kotiin vietäviä palveluja, perhekoteja ja erilaisia kevyitä palveluasumisen muotoja”
Jos yllä olevat lausekkeet toteutuvat, olisi toiveissa, että omaishoitajat voisivat pitää vapaansa ja saisivat asiantuntevaa palvelua yhdeltä luukulta. Tämä olisi jo suuri edistysaskel. Omaishoitajille pitäisi taata myös pidempi vapaa, että he voisivat saada hoidettavansa hoitoon ja osallistua yhdistyksen tarjoamille retkille, matkoille ym. Tämä ei nykyisellään toteudu, kun ei kunta voi joustaa vapaan järjestelyssä.
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Kiitämme Joensuun vanhusneuvostoa kannanotosta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle -ja valtuustolle ”omaishoidon tuen riittävyys on varmistettava”
On merkittävää, miten vanhusneuvoston jäsenet ovat paneutuneet omaishoitajien työn
tärkeyteen ja tuotte huolenne ikäomaishoitajien puolesta hyvinvointialueen päättäjille.
Yhdistyksemme tiedostaa ikäomaishoitajien tilanteen ja yhdymme kannanottoonne täysillä.
Liiton vaikuttamistyötä omaishoidon kehittämiseksi
Tulossa on kaksi suurta uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä koskien vammaisia ja ikääntyneitä henkilöitä, joihin Omaishoitajaliitto antoi lausuntonsa.
Liitto korostaa toimivien palveluiden tärkeyttä omaisten jaksamisessa. Lausunnoissa
Omaishoitajaliito painottaa, että seuraavaksi on kehitettävä omaishoitoa kokonaisvaltaisesti.
Keskeinen vaikuttamiskanava kansallisella tasolla on eduskunnan omaishoidon tukiryhmä, johon kuuluu tällä hetkellä yhdeksän kansanedustajaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää omaishoidon tuen valtakunnallisia kriteereitä.
Myös Omaishoitajaliitto on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä. Työryhmän odotetaan syksyllä julkaisevan ehdotuksia kansallisiksi kriteereiksi.
Omaishoitajaliitto kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta vastauksia neljään kysymykseen:
1. Miten omaishoitajat huomioidaan hyvinvointialueiden strategioissa ja toiminnossa?
2. Miten turvataan omaishoitajien riittävät ja yksilöllisiin tarpeisiin sopivat palvelut?
3. Osassa kunnista on alibudjetoitu omaishoidon määrärahoja. Miten varmistetaan,
että tätä ei tapahdu hyvinvointialueilla?
4. Miten hyvinvointialueilla järjestöjen ja muiden toimijoiden omaishoitajille tarjoama
tuki saadaan yhdistettyä julkisen vastaamaan palvelukokonaisuuteen?
5. Vastaukset voi lukea omaishoitaliitto.fi
Kysymys 4 Eräs puolue oli vastannut seuraavasti:
”Turvataan omaishoitajien asema tasa-arvoiseksi asuinpaikasta riippumatta. Omaishoitoa tulee kehittää osana muuta kunnan hoiva- ja palvelujärjestelmää. Paras lopputulos
saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä”……
Lupaukset ovat hyviä! Jäämme odottamaan niiden toteutumista! Me jatkamme työtämme
kaikkien omaishoitajien asioiden parantamiseksi ja yritämme nostaa omaishoidon keskiöön hyvinvointialueella.
Lämpöisin ajatuksin
Terttu & Kirsi
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys kaikille Omaishoitajat ry:n jäsenille!
Aloitin toiminnanjohtajan sijaisena 1.6. Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi ja valokuvaaja. Olen aiemmin työskennellyt muun muassa monikulttuurisuuden ja ympäristön
suojelun parissa toimivissa järjestöissä. On kunnia saada työskennellä näin aktiivisessa ja osaavassa yhdistyksessä ja olla mukana tuomassa esiin omaishoitajien merkittävää panosta hoivatyössä. Vaikka olenkin aika konkari järjestötyössä, on omaishoitajuus minulle vielä melko uusi asia. Tulenkin tämän vuoksi osallistumaan aina mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin ja tapaamisiin, jotta voin tutustua aiheeseen
enemmän ja ennen kaikkea, jotta osaan kehittää oikeanlaisia tukimuotoja omaishoitoyhteisölle. Tulkaa rohkeasti keskustelemaan kanssasi ja kertomaan toiveitanne yhdistyksen toimintaan liittyen. Minuun saa myös yhteyden sähköpostitse tai puhelimitse.
Kohtaamisiin!

Henna Middeke
henna.middeke@jnss-omaishoitajat.fi

0400 356 656

AHVENANMAAN MATKA
Pitkään haaveena ollut Ahvenanmaan
matka vihdoin toteutui, mukana oli 28
iloista ja innokasta matkan tekijää. Matka
oli 5 vrk ja monenmoista kohdetta matkalla
nähtiin. Päivät olivat käyntikohteiden
vuoksi pitkiä, mutta näin päästiin näkemään ja kokemaan Ahvenanmaata laajasti.
Säät tietenkin suosivat, vähän oli liiankin
kuumaa sekä kuivaa, Ahvenanmaalla oli
oppaan mukaan satanut viimeksi toukokuun alkupuolella. Kohteista ehkä mieleen
painuvimmat oli käynnit Anna-Lisa Anderssonin puutarha Hammarlandissa sekä
Michael Björklundin ravintolassa syöty lounas, Micken lihapullat. Hotelli Cikadan päivällinen, lohi katkarapujen kera sai kehuja matkalaisilta. Kastelholman linna oli ainutlaatuinen. Lossilla ja lautalla päästiin saaresta toiseen ja lopuksi laivalla Turkuun. Kiitos kaikille mukana olleille, hieno matka kaiken kaikkiaan. Kuvassa valitettavasti vain osa matkalaisista.
Terveisin, Tuula Riikonen
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JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Tukemalla jäsenyhdistyksiä autat omaishoitajia jaksamaan ja
ehkäiset yksinäisyyttä. Voit halutessasi myös osallistua yhdistyksen toimintaan, saada
tietoa omaishoidosta, verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset, säätiöt sekä yksityishenkilöt. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Liittymislomakkeita on saatavissa hallituksen jäseniltä, työntekijöiltä, Lähellä-lehdestä, yhdistyksen
esitteistä sekä yhdistyksen toimistolta. Jäseneksi voi myös liittyä sähköisesti liiton tai
yhdistyksen kotisivujen lomakkeella https://joensuunseudunomaishoitajat.fi/yhdistys/jasenyys/

JÄSENEDUT
VIRKISTYSTAPAHTUMAT
JÄSENILLE
Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopio 26.9-29.9.2022, 3vrk.
195 €/hlö yhden hengen huone
140 €/hlö kahden hengen huone
Hinnat sisältävät: bussimatkat, majoitus 3vrk, aamiaiset, päivälliset, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Ohjaajien järjestämiin ohjelmiin voi osallistua oman innokkuuden mukaan. Varaukset: Tuula Riikonen 050 338 4449. Sitovat varaukset 22.8-25.8.2022 klo
10–14, jäsennumero ilmoitettava sekä huonekaveri kahden hengen huoneessa. Tervetuloa virkistymään kylpylälomalle.
Syksyllä 2022 konsertti/teatteri
Seuraa ilmoitteluamme Heilissä.
Ruplan tanssit
Su 20.11. klo 17–21. Sepänkadun kerhotalo, Sepänkatu 42, Jns. Musiikista vastaa Pielisjoen Karaokekerho ry.
Liput 10 €, lipunmyynti alkaa 16.30
Arvat 2 €/kpl
kahvi/tee ja kahvileipä 2,50 € (vain käteinen).
Yhdistyksemme matkojen peruutusehdot:
Noudatamme yhdistyksen jäsenmatkoilla (teatteri/kylpylä ym. matkoilla, joihin yhdistyksemme vapaaehtoiset kokoavat ryhmän), matkatoimistojen yleisiä peruutusohjeita ja
maksuja. Matkayhtiö tai yhdistys laskuttaa peruutuskulut ja toimistokulut. Matkan sitova
varausmaksu ilmoitetaan ilmoituksen yhteydessä matkasta. Matkustajalla on oikeus
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peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on
oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:
a) Etukäteen ilmoitetut toimituskulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta
viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista.
c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta, mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista, kuitenkin vähintään toimistokulut
d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta,
mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista, kuitenkin vähintään
toimistokulut
e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3vrk ennen
matkan alkamista, kuitenkin vähintään toimistokulut

LIIKUNTARYHMÄT
Ti klo 10–12 omaishoitajien omatoiminen kuntosaliryhmä 6.9. alkaen. Mäntypihan palvelukoti, Rantakylänkatu 13, Joensuu. Ei ilmoittautumista. Vertaisohjaaja Irma 050 376 7177.
Ti klo 13–14 omaishoitajien keilailuryhmä 6.9. alkaen Joensuun Kuntokeidas, Linnunlahdentie 10, Joensuu. Yhteyshenkilö Jorma 050 308 0930.
Kuntokeskus Energy, Ryhmänä tapaamiset ma ja ke
klo 10.00 Rantakylän Energyn edessä, tällöin kuntasali
maksutta. Jäsenkortti mukaan. Muina päivinä ja kellonaikaan sitoutumatta 4 €/jäsen jäsenkorttia näyttämällä,
missä tahansa Joensuun alueen Energyllä. Yhteydenotot: Helena 0400 612 770.
Kävelyryhmä alkaa syksyllä 2022
Seuraa ilmoittelua Heilissä

SYYSKOKOUS
Keskiviikkona 9.11 klo 16–19. Kirkkokatu 16 C 34, Joensuu.
Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
Puheenjohtajan vaalit ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten
tilalle kahdelle seuraavalle vuodelle. Puhujavieras ilmoitetaan
myöhemmin. Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.
Ilmoittaudu etäyhteydellä osallistumiseen:
toimisto@jnss-omaishoitajat.fi
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ASIAKASRAADIT
Omaishoitajien asiakasraadit yhteistyössä Siun soten kanssa.
Raadeissa omaishoitajat pääsevät kehittämään palveluja ja tuomaan
omaishoitajien
asioita
esille. Samalla Siun sote saa tietoa kehitettävistä asioista ja tuen
sekä palvelujen tarpeesta.
Ti 4.10. klo 17–19 Asiakasraati alle 65-v. omaishoitajille, Kirkkokatu 16 c 34. Joensuu
Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä, saat kokouslinkin sähköpostiisi. Ilmoittautuminen 3.10. mennessä: Merja 0400 544244 tai merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi
Ti 25.10. klo 13–15 Asiakasraati omaishoitajille Ilomantsissa. Paikka vielä avoin. Ilmoittautuminen 20.10. mennessä omaishoitajien puhelinpalveluun 013 330 2892 arkisin klo
9–12. Seuraa ilmoittelua.
Asiakasraati Joensuussa yli 65 v. omaishoitajille on keväällä 2023.
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VALTAKUNNALLINEN OMAISHOITOVIIKKO
20.-27.11.2022
OMAISHOITO VIIKKOA vietämme Vapaaehtoistoiminnan teemalla.
Suomessa tehdään paljon vapaaehtoistyötä, oletko sinäkin sitä joskus miettinyt? Vapaaehtoistoiminnalla on todettu monia terveys ja hyvinvoinnin vaikutuksia. Monet löytävät
sen kautta myös merkitystä elämäänsä. Omaishoitoyhteisön vapaaehtoinen saa tietoa,
tukea, koulutusta ja kokemusta sekä mielekästä toimintaa. Se voi olla kertaluonteista tai
pitempiaikaista omaan elämäntilanteeseen, sillä hetkellä soviteltavaa toimintaa. Vapaaehtoistehtävästä voi räätälöidä juuri sinulle sopivan. Yhdistyksessämme tarvitaan ja arvostetaan monenlaista osaamista. Kiinnostuitko? Lisätietoja saat Merjalta 0400 544 244
tai merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi
Su 20.11. klo 10 Omaishoitajien kirkkopyhä Rantakylän kirkossa. Rantakylänkatu 2,
Joensuu. Kirkkopyhä avaa Valtakunnallisen omaishoitajien viikon ja sitä vietetään seurakunnissa eri puolilla Suomea.
Ma 21.11. klo 12–15.30 HYVÄÄ MIELTÄ JA MIELIHYVÄÄ -SEMINAARI Omaishoitajien valtakunnallisen viikon yleisötilaisuus
Joensuun ev.lut. Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28, Joensuu.
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan omaisten mielen hyvinvoinnista. Lisätiedot,
ilmoittautumiset ja mahdolliset erityisruokavaliot ma 14.11. mennessä järjestöassistentille 0400 188 901 tai toimisto@jnss-omaishoitajat.fi
Luentojen aiheina ovat:
•
Mielen hyvinvointi, Seija Turtiainen, toiminnanjohtaja P-K:n mielenterveysomaiset - FinFami ry
•
”Luonnosta virtaa ja voimaa” Katri Palpatzis ft., opettaja, metsämieliohjaaja
•
Tarpeellinen uni, riittävä lepo, Tarja Voutilainen, Ikäneuvola terveydenhoitaja,
Siun sote.
Ke 23.11. klo 13–15 Omaishoitajille hemmottelutuokio Joensuun ev.lut. seurakuntakeskuksessa yhteistyössä Riverian opiskelijoiden kanssa. Ei ilmoittautumista.
To 24.11. klo 17–19 Yhteinen hetki omaishoitajille ja hoidettaville
Ravintola Usva, Kauppakatu 44, 80100 Joensuu. Yhdistyksen omaishoitajien, hoidettavien, vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden Yhteinen Hetki. Tervetuloa viettämään hetki mukavan ohjelman, yhdessä olon ja ruokailun parissa. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen pe 11.11. mennessä järjestöassistentille 0400 188 901 tai
toimisto@jnss-omaishoitajat.fi
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OMAISOIVAtoiminta
OmaisOiva-toiminta on kaikille avointa omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaa,
jota tuetaan Veikkauksen varoilla. Toimintaan osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajuutta tai yhdistyksen jäsenyyttä!
Tätä jäsenkirjettä kirjoittaessamme olemme iloisia, että pahimman koronakurjimuksen
jälkeen olemme saaneet jatkaa toimintaamme ja niin entiset kuin uudetkin omaishoitoperheet sekä yhteistyökumppanit ovat pikkuhiljaa löytämässä takaisin ryhmiimme ja tapahtumiimme.
Olemme suunnitelleet syksylle monenlaista toimintaa kaikenikäisille omaishoitajille.
Kaikkea emme ehtineet saada jäsenkirjeeseen varmistettua loppuun asti, joten niistä
ilmoittelemme aikanaan Karjalan Heilin järjestöpalstalla, Facebookissa, Instagramissa,
kotisivuillamme, Jellissä sekä karjalaisen menoinfossa. Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan saamaan tietoa, tukea ja voimavaroja sekä vaihtelua arkeen. Vertaistuki on parasta
tukea, jota omaishoitaja voi toiselta omaishoitajalta saada tai antaa. Ymmärrystä ja myötäelämistä löytyy jo puolesta lauseesta. Meille voitte myös soitella ja kysellä
asioista, jotka omaishoidossa pohdituttavat. Tärkeintä on, ettei jää asioiden kanssa
yksin.
Merja Tanskanen
Omaistoiminnan vastaava, OmaisOiva
0400 544 244
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi
OVET–omaishoitajavalmennus®, vapaaehtoistoiminta, jäsenasiat, verkostot ja kumppanuudet
Oppilaitosyhteistyö ja opiskelijoiden ohjaus
Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä asioissa

Marjut Lukkarinen
Omaistoiminnan ohjaaja
050 528 3909
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi
Ryhmät, Omaishoitajien olohuoneet, ryhmätoiminnat ja vertaisohjaajien mentorointi
Oppilaitosyhteistyö ja opiskelijoiden ohjaus
Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä asioissa.
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Omaishoitajaliiton lomaoppaasta ja kotisivuilta löytyy lomia erilaisiin omaishoitotilanteisiin ympäri Suomea. Koronatilanne voi vaikuttaa lomien toteutumiseen ja osallistumisen
voi perua. Hakulomakkeita ja lisätietoja saat työntekijöiltämme. Lomia voi hakea myös
sähköisesti www.mtlh.fi. Muistathan, että Kela järjestää kuntoutuskursseja sekä omaishoitajille, että parikurssina yhdessä hoidettavan läheisen kanssa. Hakemisessa autamme mielellämme, ole yhteydessä.
Toimimme viiden kunnan alueella ja asiakastyössä ollessamme emme pysty vastaamaan puheluihin emmekä ole aina Joensuun toimistolla. Halutessasi tavata työntekijän
ilman ajanvarausta työntekijä on paikalla toimistolla maanantaisin klo 10–14, muuna aikana varaa aika tapaamiseen Marjutilta tai Merjalta puhelimitse tai sähköpostilla. Voit
jättää viestin vastaajaan (nimi ja puhelinnumero), olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
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Henkilökohtaisia kohtaamisen hetkiä
Tarjoamme kahdenkeskistä luottamuksellista keskustelua omaishoitajille, jotka haluavat
tietoa ja tukea erilaisiin omaishoidontilanteisiin, palvelujen löytämiseen, voimavarojen lisäämiseen tai muutosta omaishoitoarkeen. Haluat löytää keinoja lisätä omaa hyvinvointiasi tai vain keskustella itseäsi askarruttavista asioista. Voit soittaa, jättää viestin tai
soittopyynnön kertoen nimesi ja numerosi, niin soitamme takaisin:
Marjut 050 528 3909 marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi
Merja 0400 544 244 merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi

OMAISHOITAJIEN OVET - VALMENNUS
Huolehditko läheisestäsi? Kaipaatko tietoa ja tukea?
Tervetuloa maksuttomaan OVET

mennukseen®!

omaishoitajaval-

OVET- omaishoitajavalmennus® 16 h on sinulle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut niin, että tarvitsee apuasi
selvitäkseen päivittäisistä toiminnoista. Valmennuksen aikana saat monipuolista tietoa
omaishoitoon liittyvistä tuista ja palveluista. Tukea hoitajana omaan jaksamiseen, voimavaroja ja keskusteluja vertaisten kanssa, joka olisi kokenut saman ja pystyisi ymmärtämään tilannettasi. Valmennukseen ovat tervetulleita kaikki läheisestään huolehtivat.
Valmennukseen on jatkuva haku ja pidämme valmennuksia eri paikkakunnilla sitä mukaan, kun saamme osallistujia. Valmennukseen hakeutuminen ei edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä eikä omaishoidontuen saamista.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Merja 0400 544 244, merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi
Syksyn omaishoitajien OVET –valmennus Joensuussa ja Outokummussa (näihin
valmennuksiin voit osallistua myös muista kunnista)
Tapaamiset ovat tiistaisin klo 12–15, ajalla 20.9.–1.12. Huom! 25.10. emme kokoonnu. Tapaamisten aikana tarjoamme kahvit. Ohjaajat: Merja Tanskanen omaistoiminnan vastaava ja Marjut Lukkarinen omaistoiminnan ohjaaja/terveydenhoitaja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n OmaisOiva.
Joensuussa kokoonnumme Kirkkokatu 16 C 34 ja Outokummun paikka varmistuu
myöhemmin. Ohjelman laitamme osallistujille lähempänä.
Ilmoittaudu Merjalle 0400 544 244, merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi
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OMAISHOITAJIEN OLOHUONE on omaishoitoperheiden tukena ja kaikille avoin
kohtaamispaikka maanantaisin klo 12–14 Kirkkokatu 16 c 34, Joensuu (ellei toisin
mainita)

Pistäydy hetkeksi tai ajan kanssa. Voit tulla
yksin, hoidettavan tai ystävän kanssa. Luvassa on mukava porukka ja omaishoitoa
tukevaa tietoa tai muuta ohjelmaa. Paikalla
aina työntekijä, joka antaa neuvontaa ja ohjausta omaishoitoon ja yhdistyksen toimintaan liittyen. Kaikkiin Olohuone päiviin
emme ole saaneet vahvistusta, mutta niiden
osalta seuraa ilmoitteluamme. Tarjoamme
kahvit - tervetuloa!
Ma 5.9 Syksyn toiminnan esittely ja toiveita vuoden 2023 toiminnalle. Mukana Joensuun seudun
omaishoitajat yhdistyksestä pj. Terttu Turunen ja taloudenhoitaja Tuula Riikonen
Ma 12.9 Omaishoitaja, pohditko asioita omaishoitoon liittyen? Tule, etsitään vastauksia yhdessä. Marjut & Merja
Ma 19.9 Avoin ohjelma
Ma 26.9 Avustajasi Oy Asiakaspalvelukoordinaattori Tuula Korhonen kertoo sosiaalialan palveluista, joita
he tuottavat esim. vammaisille henkilöille, ikäihmisille ja
omaishoitoperheille.
Ma 3.10 Avoin ohjelma
Ma 10.10 Kirjastonhoitajat Aino Kumpare ja Hanna-Maija Laaksonen Joensuun pääkirjastolta kertovat Vaara-kirjastojen palveluista.
Ma 17.10 Ei Olohuonetta-syysloma
Ma 24.10 Avoin ohjelma
Ma 31.10 Tehdään joulukortteja
Ma 7.11 Omaishoitaja, pohditko asioita
omaishoitoon liittyen? Tule, etsitään
vastauksia yhdessä. Marjut & Merja
Ma 14.11 Isänpäiväkahvit
Ma 21.11 Ei Olohuonetta-omaishoitoviikko
Ma 28.11 Lauletaan joululauluja. Vuoden viimeinen olohuone
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MUUT OMAISHOITAJIEN OLOHUONEET
To 6.10. klo 13–14 Kirkkokatu 16 C 34, Joensuu. Luustoterveys ja
mihin kiinnitän huomiota ikääntyessä, ft. Riitta A. Turunen, Geriatrinen
osaamiskeskus, päiväkuntoutusohjaaja Siun sote. Sisältää osteoporoosin ennaltaehkäisyn ja varoitusmerkit sekä tietoa diagnosoinnista. Osteoporoosiasiakkaan omahoito sekä hoito- ja palveluketju Siun soten
alueella.
To 8.9. klo 12–13.30 Malmikatu 2, Joensuu. Tuolitanssia ja tietoa terveydestä, terveydenhoitaja Sari Kortelainen, Etälähetys Lieksan OmaisOiva / Lieksan seudun omaishoitajat ja läheiset ry.
Polvijärven, Ylämyllyn ja Liperin omaishoitajien olohuoneista ilmoitamme myöhemmin
seuraa ilmoitteluamme Karjalan Heilin tai paikallislehden järjestöpalstalta, kotisivuiltamme ja Facebookista.

OMAISHOITAJIEN OIVALLISET
VERTAISRYHMÄT
Yhdistyksessämme toimivat vertaisryhmät ovat tietyn teeman ympärille kokoontuvia
ryhmiä, joihin osallistuu samassa elämäntilanteessa olevia omaishoitajia. Ryhmissä jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan, arjen iloja ja haasteita. Ryhmämme toimivat kaikille avoimina- tai suljettuina ryhminä. Avoimessa ryhmässä voi osallistua kaikille tai vain haluamilleen tapaamiskerroille, näin olleen ryhmän kokoonpano voi vaihdella ryhmän tapaamisten välillä. Suljettuun ryhmään ei oteta uusia ihmisiä alun jälkeen ja näin ollen ryhmän koko on samanlainen alusta loppuun. Tänä syksynä meillä
on kaikki muut ryhmät avoimia vertaistuellisia ryhmiä, paitsi Voimasukat- ja Saattajana
ryhmät, jotka ovat suljettuja. Ryhmiin voivat osallistua omaishoitajat ilman virallista
omaishoidontuen saamista, yhdistyksemme jäsenyyttä tai eri paikkakunnilta. Lisätietoja ryhmistä Marjut 050 528 3909, marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi
OMAISHOITAJILLE AVOIN TUIKUT -VERTAISRYHMÄ kerran kuukaudessa torstaisin klo 13–14.30. Tervetuloa mukaan kaikenikäiset lastaan, puolisoaan, vanhempaansa
tai muuta läheistään hoitavat omaishoitajat. Vertaisohjaajina
toimivat Auli 0400 926 384 ja Tuula 0400 674 815
To 22.9. Mitä sinulle kuuluu omaishoitaja? Keskustelua ja
kuulumisten vaihto
To 20.10.Vinkkejä virikkeistä omaishoidon arkeen
To 17.11. Omaishoitajien disko, ft. opiskelijat, Malmikatu 2.
To 8.12. Pikkujoulut.
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AVOIN VERTAISRYHMÄ HOIDETTAVANSA MENETTÄNEILLE kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin klo 13–14.30. Vertaisryhmä on tarkoitettu omaishoitajille, jotka ovat menettäneet hoidettavan läheisen. Suurin surusi on jo tasoittunut ja haluat suunnata katseen eteenpäin yhdessä muiden vertaisten kanssa. Keskustelujen lisäksi ryhmässä tutustumme 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.
Lisätietoja ryhmästä Tuula 050 338 4449 tai Päivi 044 322 0520.
Ke 21.9. Tavataan yhdistyksen toimistolla kahvittelun merkeissä
Ke 19.10. Vierailu Ahjossa
Ke 16.11. Liikuntahetki, ohjaamassa ft. opiskelijat, Malmikatu 2.

VIIKOTTAISET LIIKUNTARYHMÄT
ensisijaisesti omaishoitotilanteessa oleville ja ensikertalaiset, jotka eivät ole osallistuneet
ennen tähän ryhmään.
Ohjatut vuorot keskiviikkoisin ajalla 14.9–16.11. Osallistujat sitoutuvat noudattamaan
kuntosalien ja yhdistyksen toimintaohjeita. (Toimintaohjeen ovat sen hetkisen tilanteen
mukaiset maskin käytöstä sekä huolehdimme paikan päällä käsihygieniasta.)
Koivupihan Kuntokammari klo 11–12.30, Kirkkokatu 13, Joensuu.
Suvituulen Kuntokerttu klo 13–15, Suvikatu 21, Joensuu.
Ilmoittautumiset Koivupihan ja Suvituulen kuntosaliryhmään Marjut 050 528 3909 tai
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 30.8. alkaen arkisin klo 9–15.
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La 24.9. Klo 11–16 Alle 65-vuotiaille omaishoitajille mielen hyvinvoinnin teemalla
virkistyspäivä Koli Relax Spa, Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
Tervetuloa alle 65-vuotiaille aikuista lastaan, puolisoaan tai vanhempaansa hoitavat omaishoitajat.
Klo 11 Tervetuloa! Omien ajattelu- ja toimintamallien tarkastelua
Klo 12–14 Relax Spa kylpylä
Klo 14–16 ruokailu. Keskustelua ja palaute
Sitova ilmoittautuminen 14.9. mennessä Marjutille.
UUSI RYHMÄ: OMAISHOITAJILLE Saattajana - ryhmä
Ryhmä on tarkoitettu omaishoitajille, jonka läheinen on vaikeasti sairas. Kuolemasta tulisi
puhua ja sitä voi ennakkoon pohtia, vaikka se
ei olisi vielä ajankohtainen asia. Kuolema voi
olla lähempänä tai kauempana. Mahdollisesti
siitä ei ole puhuttu lainkaan tai edes ajateltu. Saattohoitoon varautumisella, ennakoinnilla ja valmistautumisella on omaishoitajalle
suuri merkitys selviytymisen kannalta. Ryhmä
kokoontuu suljettuna ryhmänä. Kokoontumiset
ovat kerran kuukaudessa puolen vuoden ajan.
Seuraa ilmoittelua.

RYHMÄT JA TOIMINTA MAAKUNNASSA
OUTOKUMMUN OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ kerran kuussa perjantaisin
klo 13–14.30 Kummunkatu 19, seurakuntasali, ellei toisin ilmoiteta. Vertaisryhmä soveltuu kaikenikäisille erilaisissa omaishoitotilanteissa oleville omaishoitajille. Tapaamissa saat tietoa omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa, keskustelua ja mukavaa yhdessäoloa kahvin äärellä. Ryhmä on maksuton. Ilmoitamme kokoontumista ja niiden sisällöistä Outokummun seudussa. Älä jää asioiden kanssa yksin! Ohjaajat: diakoni Hanna
Ikäläinen 0400 248775 hanna.ikalainen@evl.fi ja Omaistoiminnan ohjaaja Marjut Lukkarinen 050 5283909 marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi Yhteistyössä: Outokummun
seurakunnan diakoniatyö ja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n OmaisOiva
Pe 30.9. Retki Karhunpesän kodalle. Ilmoittautumiset ja lisätiedot ma 26.9 klo 15 mennessä Marjut 050 528 3909
Pe 18.11. Syksystä energiaa / Hanna
Pe 9.12. Joulun odotusta ja joulukahvit / Hanna ja Marjut
KONTIOLAHDEN OMAISHOITAJIEN KERHO Kokoontuu kerran kuukaudessa perjantaisin klo 14–15.30. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Sanna Mutikainen 0400 561 186
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Pe 7.10 klo 11–15 Kontiolahden ja Enon omaishoitajille ja hoidettaville yhteinen
virkistyspäivä Enon srk-keskuksessa. Tervetuloa kaikki lastaan, puolisoaan, vanhempaansa tai muuta läheistään hoitavat sekä hoidettavat. Ei edellytä virallista omaishoitajuutta eikä yhdistyksen jäsenyyttä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset to 29.9. mennessä.
Eno: Sari 0400 490598, Kontiolahti: Sanna 0400 561186. Yhteistyössä Siun soten, seurakuntien ja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n kanssa.

Omaishoitajien info-kioskit ovat kaikille avoimia kohtaamisen paikkoja. Jaamme tietoa
omaishoidosta, omaishoitajien tukemisen muodoista sekä yhdistyksen toiminnasta. Haluatko omaan organisaatioosi tai yhdistykseen infon omaishoidosta? Tulemme mielellämme kertomaan meidän toiminnastamme. Pidämme infoja mm: oppilaitoksissa, yhdistyksissä, sairaaloissa eri tapahtumissa. Pidämme infoja myös ympäri maakuntia syksyllä. Seuraa ilmoitteluamme Karjalan Heilistä, Facebookista ja kotisivuilta.
MUUT TAPAHTUMAT
Pe 16.9. klo 11–15 Omaishoitajien Retki Kukkolan kodalle, Vanha Valtatie 70. Lähde
mukaan kanssamme viettämään kiireetöntä päivää nauttien luonnosta, ohjelmasta, mukavasta seurasta ja tehden yhdessä nuotioruokaa. Päivään osallistuminen ei edellytä
virallista omaishoitajuutta eikä yhdistyksen jäsenyyttä. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä
Marjutille.
Ti 23.8.–27.9. klo 17:30-19:30 Keittiössä kaikin aistein -ryhmä 7–9-vuotiaalle lapselle ja vanhemmalle Kohtaamispaikka Kota Viljatie 1, 80400 Ylämylly. Keittiössä
kaikin aistein -ryhmä tarjoaa lapselle mahdollisuuden päästä tutustumaan ruokaan kaikin
aistein, paineettomassa ympäristössä. Aikuiselle tarjoamme konkreettisia työkaluja ja
toimintamalleja ruokailutilanteisiin. Ryhmään mahtuu 4 vanhempi-lapsiparia. Ilmoittautumiset 12.8. mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Minna Karpow, erityisohjaaja 050
388 6612, minna.karpow@hl-s.fi
Ke 7.9.–5.10. klo 12–16 Meidän päivä -kurssisarja omaishoitajille ja heidän läheisilleen Marttakeskus, Koskikatu 5–7, Joensuu. Tervetuloa mukaan osallisuutta ja arjessa selviytymistä tukevaan ryhmätoimintaan! Kurssilla kokataan yhdessä ja käsitellään
erilaisia arjen teemoja osallistujien toiveet huomioiden. Osallistua voit yksin tai yhdessä
hoidettavan kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.8.2022 mennessä Vappu Lasarov 044 019 0777
Retki Kukkolan kodalle, Keittiössä kaikin aistein -ryhmä ja Meidän päivä -kurssisarja toteutetaan yhteistyössä Marttojen Meidän päivä –hankkeen ja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n OmaisOivan kanssa.
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La 17.9. klo 12–16 Perhepäivä - erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille. Päivä
sisältää lounaan ja kahvitarjoilun sekä mukavaa tekemistä koko perheelle mm. Teatteri
Traktorin Karhuorkesterin esitys sekä tietoa vanhemmille. Tapahtuma on maksuton.
Seuraa ilmoittelua Karjalan Heilissä, Facebookissa tai kotisivuilta. Karhuorkesteri esitys
koostuu Teatteri-Traktorin teatterin ammattilaisista ja taidekasvattajista sekä kestää 1,5
tuntia. Ohjelmisto koostuu osallistavista osuuksista, jossa kuvitellaan, liikutaan ja lauletaan yhdessä, laululeikeistä, tarinoista ja kansanmusiikkikappaleista. Esitys sisältää sävellettyä, itäisestä perinteestä ponnistavaa uutta suomalaista kansanmusiikkia, sekä uusia sovituksia tutuista lastenlauluista.
OMAISHOITAJIEN HYVINVOINTIWEBINAARIT
To 15.9. klo 17–18 Aiheena yksinäisyys, Tarja Ylimaa, Ystäväpiiri-toiminnan vastaava
alueohjaaja Vanhustyön keskusliitosta.
To 20.10. klo 17–18 Kriisit osana elämää, Anne Salovaara-Kero, Pohjanmaan kriisikeskus Valon johtaja sekä MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry.
To 17.11. klo 17–18 ”Palautumisesta osa arkea”, Johanna Stenberg neuropsykologi
Tule seuraamaan kansamme omaishoitajaliiton luentoja toimistollemme, Kirkkokatu 16
c 34, Joensuu. Ilmoittautumiset luennoille Marjutille. Voit myös osallistua näihin kotoa
käsin omalla tietokoneella. Tarkemmat tiedot hyvinvointiwebinaareista ja ilmoittautumislinkit ovat liiton nettisivuilla: https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/
TULOSSA SYKSYLLÄ
Yli 65 v. omaishoitajille ”Mitä sinulle kuuluu?” - vertaistapaaminen. Tapaaminen
pidetään keskiviikosta perjantaihin niin, että majoitumme esim. Huhmariin mökkeihin.
Teemana on mielen hyvinvointi ja omaishoidon herättämiä tunteita työstetään TunneVaakaa apuna käyttäen. Seuraa ilmoittelua: Karjalan Heilin järjestöpalstaa, Facebookia
ja kotisivuja. Lisätietoja Marjutilta.
”Kuinka palaudun arjessa?” -harjoitteluryhmä. Ryhmässä paneudutaan arjessa jaksamiseen, hengitykseen, rentoutumiseen, kehonhuoltoon, lihasvoimaan ja palautumiseen luentojen, keskustelujen ja erilaisten harjoitteiden avulla. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa tunnin kerrallaan. Seuraa ilmoittelua Karjalan Heilin järjestöpalstaa, Facebookia ja kotisivuja. Ohjaajat Rantakylän Fysikaalinen hoitolaitos Oy:stä
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ALISA-toiminta
tarjoaa tukea pohjoiskarjalaisille perheille sekä lapsille ja nuorille, kun perhettä on
kohdannut vanhemman vakava fyysinen tai psyykkinen sairaus, vammautuminen tai
muu terveydentilaan liittyvä haaste.
Kun vanhempi tai muu vastuullinen perheenjäsen on sairastunut, se voi kuormittaa
perheen lasten elämää, kasvua ja kehitystä tai aiheuttaa huolta lapselle tai nuorelle.
ALISA tekee matalankynnyksen ennaltaehkäisevää työtä. Kaikki perheenjäsenet voivat keskustella kanssamme ajatuksistaan, kokemuksistaan ja mieltään painavista asioista, yhdessä tai erikseen. Kuuntelemme, keskustelemme, tuemme ja neuvomme.
Järjestämme tukitapaamisia lapsille, nuorille ja vanhemmille erikseen sekä vapaamuotoisia rentouttavia viikonloppuleirejä (Yökylät) koko perheelle. Lisäksi järjestämme lasten päiviä, nuorten päiviä, perheen päiviä sekä leirejä molemmille kohderyhmille. Toimintamme on osallistujille maksutonta.
ALISA-YÖKYLÄT
ALISA-yökylään osallistuu koko perhe, ja se on tarkoitettu lapsiperheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja perheen arki on koetuksella vanhemman somaattisen tai psyykkisen
sairauden, vamman tai muun terveyteen liittyvän haasteen vuoksi.
Yökylässä vietetään aikaa yhdessä oman ja muiden vertaisperheiden kanssa, syödään
hyvin ja rentoudutaan. Vanhemmat saavat omaa aikaa ja halutessaan tietoa sekä
mahdollisuuden keskustella ammattilaisten kanssa mieltä vaivaavista asioista. Lapsille on tarjolla yhteistä mukavaa tekemistä ohjaajien ja uusien kavereiden kanssa.
17.9. – 18.9 Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi (Täynnä! Mutta kysy peruutuspaikkoja
Katjalta)
29. – 30.10 Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskus, Nurmes
Ilmoittautuminen viim. 14.10.2022 Katjalle
ALISA-PERHEIDEN PÄIVÄT
ALISA-Perheiden päivä on rentouttava hengähdystauko perheille, joissa arki on koetuksella vanhemman sairauden vuoksi.
LA 19.11 SIRKUSPERHEPÄIVÄ Sirkus Supiaisella Joensuussa
Päivä järjestetään yhdessä Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n kanssa
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ALISA-KAHVIT VANHEMMILLE
Voimme yhdessä pohtia lapseesi, sairauteesi ja vanhemmuuteen liittyviä asioita ja
löytää ratkaisuja mieltäsi askarruttaviin asioihin. Saat tukea ja neuvontaa. Tule meille
kahville tai pyydä meidät kylään! Me tarjoamme pullat. Vanhempia kohtaa perhetoiminnan vastaava Katja Vanttaja.
ALISA- KOHTAAMISET LAPSELLE
ALISA-kohtaamiset ovat yksilöohjauksellisia tapaamisia ja tarkoitettu 7–12-vuotiaille
lapsille, joiden vanhempi on sairastunut somaattisesti tai psyykkisesti, vanhemmalla
tai muulla perheenjäsenellä on vamma, joku muu terveyteen liittyvä haaste tai perheessä on liiallista päihteidenkäyttöä.
Kohtaaminen tapahtuu lapselle mieluisassa ympäristössä, esimerkiksi jonkin tekemisen äärellä. Tavoitteena on luoda turvallinen tila, jossa lapsi voi ohjaajan kanssa puhua vanhemman sairauteen liittyvistä tunteista ja ajatuksista, mutta saada myös mukavaa tekemistä arkeen. Kohtaamisia voidaan järjestää useampia sovitusti lapsen ja
vanhempien toiveet huomioiden. Me maksamme kulut.
Lapsia kohtaa lasten- ja nuortentoiminnan ohjaaja Emmi Halonen.
ALISA-LASTEN PÄIVÄT & LEIRIT
ALISA-lasten päivät & leirit on tarkoitettu 7–12-vuotiaille, joiden vanhempi on sairastunut somaattisesti tai psyykkisesti, vanhemmalla tai muulla perheenjäsenellä on
vamma, joku muu terveyteen liittyvä haaste tai perheessä on liiallista päihteidenkäyttöä.
Päivien ja leirien aikana on mahdollisuus tutustua samassa tilanteessa olevien lasten
kanssa, pohtia yhdessä ohjaajan kanssa turvallisessa ympäristössä tilanteeseen liittyviä tunteita ja ajatuksia toiminnallisten ja luovien menetelmien kautta, sekä rentoutua ja herkutella. Toiminnassa huomioidaan lapsen ikätaso ja valmius teeman käsittelyyn ja osallistuminen tekemiseen on vapaaehtoista.
LASTEN PÄIVÄT KLO 9–15
(Ilmoittautuminen Emmille viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa)
SU 4.9 KITEEN ELÄINPUISTOSSA ELÄMÄN ILOJEN & SURUJEN SOTTAILUA
SU 6.11 NAAMIAISASUSSA TEATTERIIN, TEEMANA PELKOJEN KÄSITTELY
LA 10.12 PIKKUJOULUT
LASTEN LEIRI
Syyslomalla vko 42 (kahden päivän mittainen)
(Ilmoittautuminen Emmille viimeistään vko 40)
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NUORTEN PÄIVÄT & LEIRIT
ALISA-nuorten päivät & leirit ovat tarkoitettu 13–17-vuotiaille nuorille, joiden vanhempi tai muu perheenjäsen on sairastunut somaattisesti tai psyykkisesti, vanhemmalla tai muulla perheenjäsenellä on vamma, joku muu terveyteen liittyvä haaste tai
perheessä on liiallista päihteidenkäyttöä.
Päivien ja leirien aikana voi kuulla muiden samassa tilanteessa olevien nuorten kokemuksia, pohtia turvallisessa ympäristössä tilanteeseen liittyviä tunteita ja ajatuksia
sekä saada lisää tietoa teemasta ja olla mukana kehittämässä uudenlaista toimintaa.
Osallistuminen päivään on maksutonta.
NUORTEN PÄIVÄT
(Ilmoittautuminen Emmille viim. viikkoa ennen tapahtumaa)
KE 10.8 BACK TO SCHOOL-Suppailupäivä Hasaniemessä
SU 11.9 SYYSPUUHIA
LA 5.11 YHDESSÄ TEATTERIIN
SU 11.12 PIKKUJOULUT
NUORTEN LEIRI Syyslomalla vko 42 (kahden päivän mittainen)
(Ilmoittautuminen Emmille viim. vko 40)
Lue ALISA-toiminnasta lisää täältä: www.alisaprojekti.fi

Katja Vanttaja
Perhetoiminnan vastaava
katja.vanttaja@alisaprojekti.fi
040 688 5385

Emmi Halonen
Lasten- ja nuortentoiminnan ohjaaja
emmi.halonen@alisaprojekti.fi
040 687 7235
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Nuorten tukihenkilötoiminta
Nuorten tukeminen on siirtynyt syksyllä 2021 KOLMIPORRAS-hankkeen
alaiseksi toiminnaksi, jota ALISA:n toimijat toteuttavat yhdessä Joensuun Setlementti ry:n ja Siun soten kanssa.
KOLMIPORRAS-toiminta tarjoaa vanhemman tai perheenjäsenen sairaudesta
kuormittuneelle nuorelle tukihenkilösuhteen, joka vastaa hänen yksilöllisiä
tarpeitaan:
1. porras: Vapaaehtoinen koulutettu tukihenkilö, joka on Joensuun Setlementin isosisarus
2. porras: Ammatillinen tukihenkilö, joka on koulutettu sote-alan
ammattilainen
3. porras: Sairaanhoitaja, jolla on valmius tehdä vaativampaa varhaista tukea
Kaikki tukihenkilöt liikkuvat nuorten luokse kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa ja tapaamiset sovitaan joustavasti nuoren yksilöllisten toiveiden mukaisesti.
1. portaan Setlementin isosisarus-toiminnasta vastaa Kati Lotvonen p. 040 354 6086 / kati.lotvonen@setlementtijoensuu.fi
2. portaalla työskentelee sosionomi Kati Lotvonen Setlementiltä
sekä sosionomi Emmi Halonen ALISA-toiminnasta p. 040 687
7235 / emmi.halonen@alisaprojekti.fi
3. portaalla työskentelee sairaanhoitaja Joni Pulkkinen Siun
sotelta p. 050 564 2580 / joni.pulkkinen@siunsote.fi
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HALLITUS
Terttu Turunen
Puheenjohtaja
0400 273 551
terttu.turunen@jnss-omaishoitajat.fi

Kirsi Leskelä
Varapuheenjohtaja
044 022 0707
kirsi.leskela@jnss-omaishoitajat.fi

Tuula Riikonen
Taloudenhoitaja, Virkistysvastaava
050 338 4449
tuula.riikonen@jnss-omaishoitajat.fi
Helena Timoskainen
Virkistystoiminta
0400 612 770
helena.timoskainen@outlook.com

Tuula Hanikka
Vertaisohjaaja
0400 674 815
tuula.hanikka@gmail.com
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Matti Mikkonen
vapaaehtoinen kansalaisjärjestötoimija
050 320 1259
mattih.mikkonen@gmail.com
Irma Pussinen
virkistystoiminnan vapaaehtoinen
050 376 7177
irma.pussinen@elisanet.fi

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

Ritva Silvennoinen
Omaishoitaja
040 544 3937
ritva_silvennoinen@hotmail.com

Henna Middeke
Sihteeri
0400 356 656
henna.middeke@jnss-omaishoitajat.fi
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Liiton ja yhdistysten

omaishoitoyhteisö tukee omaishoitajia
Vertaistukea
TIEDOT

Yhteiskunnallista
vaikuttamista

Tietoa ja
neuvontaa

2020

Virkistystä

E

TERVETULOA PALVELEVAAN
LÄHIAPTEEKKIIN!
Meillä on helppo ja nopea asioida,
ilmainen pysäköinti on aivan
apteekin edessä.

Niinivaarantie 52, puh. 050 592 0263,
niinivaaranapteekki.fi

AVOINNA ark. 9-18, la 9-14

Joensuun seudun omaishoitajat ry
Kirkkokatu 16 C 34
83100 JOENSUU
www.joensuunseudunomaishoitajat.fi

