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Joensuun seudun omaishoitajat ry 
Kirkkokatu 16 c 34 
80100 Joensuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joensuun seudun omaishoitajat ry on 
toiminut jo 25 vuotta omaishoitajien tu-
kemiseksi toiminta-alueellaan: Ilomant-
si, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outo-
kumpu ja Polvijärvi. Tavoitteena on tur-
vata omaishoitoperheille mahdollisuus 
saada ammatillista järjestölähtöistä tu-
kea ja ohjausta sekä kehittää erilaisia 
omaishoitajien voimavaroja tukevia toi-
mintamuotoja. Toimintaamme osallistu-
minen ei edellytä omaishoidontuen 
saamista. 
 

  

 

OMAISHOITAJALLE APUA 

NEUVONTAPUHELIN Omaishoitajalii-
ton valtakunnallinen omaishoidon neu-
vontapuhelin palvelee omaishoidon ky-
symyksissä niin omaishoitajia kuin o-
maishoidon parissa työskenteleviä am-
mattilaisia. Omaishoitajaliiton neuvon-
nan uusi maksuton puhelinnumero on 
0800 390 229. Puhelinneuvonta on 
avoinna tiistaista torstaihin klo 10–14.      

KYSY OMAISHOIDOSTA-CHAT mak-
suton Kysy omaishoidosta -chat on jat-
kossa avoinna tiistaista torstaihin klo 9–
12. Omaishoitoon liittyviin kysymyksiin 
vastaavat Omaishoitajaliiton sekä jä-
senyhdistysten neuvojat. Voit kirjoittaa 
kysymyksesi chatin keskusteluikku-
naan, joka löytyy sekä Omaishoitajalii-
ton että yhdistyksemme verkkosivujen 
oikeasta alalaidasta. Chatin kautta voit 
asioida kanssamme nimettömästi. Et-
hän lähetä chatin kautta arkaluonteisia 
henkilötietoja, kuten esimerkiksi ni-
meäsi tai henkilötunnustasi. 
 
SIUN SOTEN OMAISHOITAJIEN PU-
HELINPALVELU Omaishoidon puhe-
linpalvelu on avoinna arkisin ma-pe klo 
9–12 numerossa 013 330 2892. Puhe-
luihin vastaavat Siun soten omaishoi-
toon perehtyneet ammattilaiset. Nume-
roon voi jättää halutessaan myös takai-
sinsoittopyynnön. Pyyntöihin vastataan 
saman päivän aikana. Puhelinpalve-
lusta saa esimerkiksi neuvoa ja oh-
jausta mm. omaishoidon tuen myöntä-
misperusteista ja tuen hakemisesta.  

SIUN SOTEN OMAISHOITAJIEN SÄH 
KÖPOSTI saat tukea ja neuvontaa 
myös lähettämällä viestin Siun Soten 
omaishoitajien sähköpostiosoitteeseen: 
omaishoito@siunsote.fi .   
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MUUTA HYÖDYLLISTÄ  
TIETÄÄ 
 
EU:N VAMMAISKORTTI EU:n Vam-
maiskortilla vammaiset ihmiset voivat 
todentaa vaivattomasti vammaisuu-
tensa tai avustajan tarpeensa matkus-
taessaan esimerkiksi julkisilla kulku-
neuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja 
kulttuuritapahtumiin. Kelalta haettavaa 
korttia voi käyttää Suomessa ja muissa 
EU-maissa. Kortti maksaa 10 euroa ja 
on voimassa 10 vuotta. Omaishoitoso-
pimuksella on oikeutettu saamaan 
Vammaiskortin A oikeuksin. Kortista voi 
lukea lisää osoitteessa: www.vammais-
kortti.fi.Sivustolta löydät ohjeet kortin 
hakemiseen ja kaikki kulttuuri-, liikunta- 
ja matkailukohteet sekä palvelut, joissa 
huomioidaan vammaiset ihmiset. Vam-
maiskorttitoimiston maksuton asiakas-
palvelu palvelee arkisin ma-ti klo 9–12 
ja ke klo 12–15 numerossa  
0800-122 533. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIPERIN OMAISHOITAJIEN MAKSU-
TON KULKUKORTTI Liperin kunnassa 
on käynnissä maksuttomien uimahalli-
käyntien kokeilu liperiläisille omaishoi-
tajille ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023. Kor-
tilla on rajoittamaton käyttöoikeus Lip-
rakan uimahallin kuntosalille ja allas-
osastolle. Kortti on henkilökohtainen ja 
voimassa yhden vuoden myöntämis-
päivästä. Kortin voi uusia esittämällä 
palkkalaskelman, jossa tehtävänimik-
keenä on omaishoitaja. Omaishoitajan 
kulkukortin voi hakea Liperin kunnan 
palvelupisteeltä (Varolantie 3) sen auki-
oloaikoina arkisin klo 9–11 ja 12–15. 
Korttia lunastettaessa tulee esittää hen-
kilötodistus. Korttihakemuksen voi tu-
lostaa myös Liperin kunnan kotisivuilta, 
liperi.fi.  
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YHDISTYKSEN TERVEHDYS  
Puheenjohtaja Ritva Silvennoinen  

Elämme yhdistyksemme toiminnan 25. juhlavuotta.  Moni asia on muuttunut yhdis-
tyksessämme ja yhteiskunnassa. Toivotaan että toimintamme on edelleen jäse-
niämme kohtaavaa ja kohdennettua, tarpeellista ja tuloksellista. 

Yhdistyksen tärkein voimavara on jäsenet. Meitä kaikkia yhdistää omaishoitajuus, 
sen monikirjoisuus, mutta joka tapauksessa meillä jokaisella on oma omaishoita-
jatarinamme. 

Olen vuoden alusta ollut puheenjohtajana yhdistyksessämme. Olen ollut jäsen, lu-
kenut lehdet ja tiedotteet kunnes kohtasin toiminnassa mukavat yhdistysaktiivit kä-
velyn merkeissä, ohjautuen mukana hallitukseen ja siten päädyin puheenjohta-
jaksi. 

Olen aikuisen kehitysvammaisen tyttäremme omaishoitajana toiminut useita kym-
meniä vuosia. Meidät olette tavanneet mukavilla kylpyläreissuilla.  Jatkan edelleen 
myös Pohjois-Karjalan tukipiiri ry:n puheenjohtajana.   

Yhdistysten tärkein tehtävä on luoda puitteet ja mahdollisuudet toimintaan, joita 
jäsenet haluavat. Siksi toivonkin mahdollisimman monen jäsenen ottavan meihin 
yhteyttä, jotta osaamme ohjata toimintaa siten kuin toivotte.  

Me omaishoitajat tiedämme muutoksen olevan vakio elämässä ja olemme oppi-
neet pärjäämään, löytämään keinot selvitä tilanteista. Nyt tarvitsemme näitä taitoja 
sekä yhdistyksenä että toimijana muuttuneessa toimintaympäristössä. 

Yhdistyksessämme työntekijät ovat vaihtuneet, Alisa-toiminta ei saanut lisää hen-
kilötyöaikaa Stealta mutta sinnittelee hienosti suunnitelmansa mukaan toimissaan. 
Kolmiporras -hanke alkaa olla loppusuoralla, loppuraportin kirjoittaminen alkaa. 
OmaisOiva sai lisää resurssia toimintaansa ja heillä onkin mainiot suunnitelmat. 

Yhdistyksemme hallitukseen saimme uusia ihmisiä tietotaitoineen. Meistä on ly-
hyet kuvaukset kuvineen tiedotteessa ja olemme valmiit kanssanne kehittämään 
yhdistyksen, että omaishoitajuuden asiaa. 

Olemme virittelemässä maakuntamme Omaishoitajayhdistysten kanssa yhteistä 
vaikuttamistyötä, joka toivottavasti laajenee myös kaikkien niiden yhdistysten pa-
riin, joissa esiintyy omaishoitajuus syystä tai toisesta. 

Pohjois-Karjalan Hyvinvointialueelle teimme jo aloitteen Omaishoitokeskuksen 
saamisesta palvelutuotantokuvaukseen. Monet Hyvinvointialueen hankkeet ovat 
kuulemma asiaan paneutumassa, mutta tällä hetkellä emme tiedä miten lopulta 
tapahtuu. Omaishoito ja siihen kuuluvat asiat pitää olla selkeästi kirjattuna ja hel-
posti löydettävissä Hyvinvointialueen tiedotuksessa. 

 

YHDISTYKSEN TERVEHDYS  
Puheenjohtaja Ritva Silvennoinen  
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Siun soten kanssa ovat asiakasraadit olleet hyviä tiedonvälityskanavia, mutta var-
maan vuoropuhelua on hyvä aina välillä tarkastella ja päivittää. Nyt on ajankoh-
taista ottaa kantaa inflaation hintoihin tuoman paineen takia, koska palvelusetelit 
ovat menettäneet arvoaan. 
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Arjen turvallisuus on teemavuosi Omais-
hoitajaliitossa ja meilläkin. Osallistumalla 
liiton koulutuksiin, joihin voi etänä osalli-
situa, saamme arvokasta tieto osatak-
semme välttää vaarat kotonakin.  

Olemme eläneet kriisien sävyttämiä vuo-
sia, jolloin myös varautuminen uhkiin on 
nostanut esille kotivarat ja ennakoinnin. 
Näihin haluamme paneutua kuluvana 
vuonna.  

Tapaamisiin!  Ritva  

 

 

 

   

   

  Tervei-

sin Ritva 
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nostanut esille kotivarat ja ennakoinnin. 
Näihin haluamme paneutua kuluvana 
vuonna.  

Terveisin, Ritva  

  

Joensuun seudun  
omaishoitajat ry 25v! 
 
Hyvät jäsenemme  
 
Kiitos kuluneista vuosista kanssamme. Erityinen kiitos kuuluu edelli-
sille puheenjohtajille, heille, jotka ovat luotsanneet yhdistyksen vaikut-
tavaksi toimijaksi kuten kaikille hallituksessa toimineille jäsenille. Te 
yhdessä olette luoneet puitteet toiminnalle ja suuntaa tulevaan. 
 
Kuluneen vuoden aikana toivomme Teidän tuovan muistonne yhdis-
tyksestä käyttöömme, jotta voimme tallentaa niitä yhteiseksi muistiksi. 
Kuvat ja tarinat ovat tervetulleita. Toimistolle järjestämme paikan, 
jonne voit toimittaa materiaalisi tai tapaamisissa voitte miettiä kuinka 
kertoa muille toimistanne yhdistyksessämme. 
 
Vielä emme tarkkaan tiedä miten juhlistamme kuluneita vuosia, ehdo-
tuksia tästäkin otetaan vastaan.  Syksyllä 2023 olisi sitten oikea aika 
juhlia synttäreitä- kuten 25v vain osaa! 
 

 

  

Joensuun seudun  
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JÄSENYYS 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi 
liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen 
tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Tuke-
malla jäsenyhdistyksiä autat omaishoi-
tajia jaksamaan ja ehkäiset yksinäi-
syyttä. Voit halutessasi myös osallistua 
yhdistyksen toimintaan, saada tietoa 
omaishoidosta, verkostoitua ja tutustua 
uusiin ihmisiin. Yhdistyksen kannatus-
jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yh-
distykset, yhteisöt, yritykset, säätiöt 
sekä yksityishenkilöt. Varsinaisen jäse-
nen ja kannatusjäsenen hyväksyy yh-
distyksen hallitus.  Liittymislomakkeita 
on saatavissa hallituksen jäseniltä, 
työntekijöiltä, Lähellä-lehdestä, yhdis-
tyksen esitteistä sekä yhdistyksen toi-
mistolta. Jäseneksi voi myös liittyä säh-
köisesti liiton tai yhdistyksen kotisivujen 
lomakkeella: 

https://joensuunseudunomaishoita-
jat.fi/yhdistys/jasenyys/  

JÄSENEDUT 

VIRKISTYSTAPAHTUMAT 
JÄSENILLE 
 
Järjestämme jäsenillemme erilaisia te-
atteri- ja kylpylämatkoja, muita retkiä ja 
tanssiaisia.  
 
Helmikuussa jäsenemme pääsivät Ra-
kuunasoittokunnan Albatrossin matkas-
sa - Junnu Vainiota muistellen konsert-
tiin. Olemme suunnitelleet keväälle 
2023 myös  
 
♥ kylpylämatkan Imatralle 
♥ kotakäynnin 
♥ kesäteatterin  
 

Seuraa ilmoitteluamme näiden osalta 
Karjalan Heilin järjestöpalstalla sekä 
kotisivuillamme, Facebookissa, Insta-
gramissa ja Karjalaisen tapahtumaka-
lenterissa.  
 

 
 
 
Huhtikuussa vietetään hyvinvoinnin 
teemakuukautta taiteen ja kulttuurin pa-
rissa. Omaishoitoyhteisö kannustaa 
kaikkia läheisestään huolta pitäviä ko-
keilemaan, mitä annettavaa taiteella ja 
kulttuurilla olisi omalle hyvinvoinnille.  

Yhdistyksemme Kirkkokadun tiloissa 
järjestetään useita, kaikille avoimia työ-
pajoja huhtikuun aikana. Työpajoissa 
muun muassa tutustutaan Tuottaja-Sa-
noittaja-Taiteilija Ilkka ”Ile” Vainion O-
maishoitajien lauluun, keskustellaan ru-
noista ja kootaan voimapuu. Työpa-
joista voi lukea lisää sivuilta 16–17.  

 
Tulossa syksyllä 2023 
 
♥ matka Lappiin/ Pohjoiseen. Seuraa 
ilmoitteluamme! 
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Yhdistyksemme matkojen peruutus-
ehdot: 
 
Noudatamme yhdistyksen jäsenmat-
koilla (teatteri/kylpylä ym. matkoilla, joi-
hin yhdistyksemme vapaaehtoiset ko-
koavat ryhmän), matkatoimistojen ylei-
siä peruutusohjeita ja maksuja. Matka-
yhtiö tai yhdistys laskuttaa peruutusku-
lut ja toimistokulut. Matkan sitova va-
rausmaksu ilmoitetaan ilmoituksen yh-
teydessä matkasta. Matkustajalla on oi-
keus peruuttaa matka milloin tahansa 
ennen matkan alkamista. Tällöin mat-
kanjärjestäjällä on oikeus periä peruu-
tusmaksu seuraavasti: 

a) Etukäteen ilmoitetut toimitus-
kulut, kun matka peruutetaan 
viimeistään 45 vuorokautta 
ennen matkan alkamista 

b) Varausmaksu, kun matka pe-
ruutetaan myöhemmin kuin 45 
vuorokautta mutta viimeistään 
21 vuorokautta ennen matkan 
alkamista. 

c) 50 % matkan hinnasta, kun 
matka peruutetaan myöhem-
min kuin 21 vuorokautta, 
mutta viimeistään 7 vuoro-
kautta ennen matkan alka-
mista, kuitenkin vähintään toi-
mistokulut 

d) 75 % matkan hinnasta, kun 
matka peruutetaan myöhem-
min kuin 7 vuorokautta, mutta 
viimeistään 3 vuorokautta en-
nen matkan alkamista, kuiten-
kin vähintään toimistokulut 

e) 95 % matkan hinnasta, kun 
matka peruutetaan myöhem-
min kuin 3vrk ennen matkan 
alkamista, kuitenkin vähintään 
toimistokulut 

 

 

LIIKUNTARYHMÄT JÄSE-
NILLE 

♥ Omaishoitajien omatoiminen Män-
typihan kuntosaliryhmä ti klo 10–12 
Mäntypihan palvelukoti, Rantakylänka-
tu 13, Joensuu. Ei ilmoittautumista.  
Vertaisohjaaja Irma 050 376 7177.  
 
♥ Omaishoitajien keilailuryhmä, ti klo 
13–14 Joensuun Kuntokeidas, Linnun-
lahdentie 10, Joensuu.  
Yhteyshenkilö Jorma 050 308 0930. 
 
♥ Kuntokeskus Energyn Rantakylän 
kuntosaliryhmä, ma ja ke klo 10 
Ranta-Mutalantie 100, Joensuu. Ryh- 
mä kokoontuu Energyn edessä, tällöin 
jäsenille kuntosali maksutta. Ota jäsen-
kortti mukaan. 
  
Muina päivinä ja kellonaikaan sitoutu-
matta Joensuun alueen muut Energyn 
kuntosalit vain 4,90 €/jäsen jäsenkorttia 
näyttämällä.  
Lisätiedot Helena 0400 612 770. 
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Yhdistyksemme matkojen peruutus-
ehdot: 
 
Noudatamme yhdistyksen jäsenmat-
koilla (teatteri/kylpylä ym. matkoilla, joi-
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OMAISOIVA-toiminta 
 
OmaisOiva-toiminta on kaikille avointa 
omaishoitajien voimavaroja tukevaa toi-
mintaa, jota tuetaan Veikkauksen va-

roilla. Toimintaan 
osallistuminen ei 
edellytä virallista 

omaishoitajuutta 
tai yhdistyksen jä-
senyyttä!  
 

Tervetuloa mukaan toimintaan saa-
maan tietoa, tukea ja voimavaroja sekä 
vaihtelua arkeen. Vertaistuki on parasta 
tukea, jota omaishoitaja voi toiselta 
omaishoitajalta saada tai antaa. Ym-
märrystä ja myötäelämistä löytyy jo 
puolesta lauseesta. Meille voitte myös 
soitella ja kysellä asioista, jotka omais-
hoidossa pohdituttavat. Tärkeintä on 
ettei, jää asioiden kanssa yksin.   
 

 
 

 

Ilmoitamme säännöllisesti OmaisOivan 
toiminnasta ja tapahtumista kotisivuil-
lamme, Facebookissa, Instagramissa, 
Karjalaisen tapahtumakalenterissa, Lä-

hellä.fi -palvelussa se-
kä Karjalan Heilin tai 

paikallislehden järjes-
töpalstalla. 
 
Toimimme viiden 
kunnan alueella ja 

asiakastyössä ollessamme emme pys-
ty vastaamaan puheluihin emmekä ole 
aina Joensuun toimistolla. Varaa aika 
tapaamiseen Marjutilta tai Merjalta pu-
helimitse tai sähköpostilla. Voit jättää 
viestin vastaajaan (nimi ja puhelinnu-
mero), olemme sinuun yhteydessä 
mahdollisimman pian. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

Merja Tanskanen  
Omaistoiminnan vastaava, OmaisOiva 
0400 544 244  
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi 

• OVET–omaishoitajavalmennus®, vapaaehtoistoiminta, jä-  
  senasiat, verkostot ja kumppanuudet 
• Oppilaitosyhteistyö ja opiskelijoiden ohjaus 
• Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä asioissa 
 

 

 

 

 

Merja Tanskanen  
Omaistoiminnan vastaava, OmaisOiva 
0400 544 244  
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi 

• OVET–omaishoitajavalmennus®, vapaaehtoistoiminta, jä-  

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. 
 

 

 



Ke 12.4. klo 13–14.30 Yli 65 v. omaishoitajien asiakasraati.
Ilmoittautuminen ke 5.4. mennessä Marjutille 050 528 39 09 tai
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi. 

Ti 18.4. klo 17–19 Alle 65 v. omaishoitajien asiakasraati.
Ilmoittautuminen to 13.4. mennessä Marjutille 050 528 39 09 tai
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi. 

Raadeissa omaishoitajat pääsevät vaikuttamaan ja kehittämään palveluja se-
kä tuomaan omaishoitajien asioita esille. Samalla Siun sote saa tietoa kehi-
tettävistä asioista ja tuen sekä palvelujen tarpeesta. Tervetuloa, kahvitarjoi-
lu! Paikkana Kirkkokatu 16 c 34 Joensuu. Mahdollisuus osallistua myös etänä
teamsilla. Kokouslinkki lähetetään osallistujille sähköpostitse. 

ASIAKAS-
RAADIT

Omaishoitajien asiakasraadit
yhteistyössä Siun Soten

kanssa.

#OmaishoitoKoskettaaJokaista
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OMAISOIVAN OIVAHETKET ovat 
henkilökohtaisia kohtaamisen hetkiä. 
Tarjoamme kahdenkeskistä luottamuk-
sellista keskustelua omaishoitajille, jot-
ka haluavat tietoa ja tukea erilaisiin 
omaishoidontilanteisiin, palvelujen löy-
tämiseen, voimavarojen lisäämiseen tai 
muutosta omaishoitoarkeen. Haluat löy-
tää keinoja lisätä omaa hyvinvointiasi 
tai vain keskustella itseäsi askarrutta-
vista asioista.  Voit soittaa, jättää vies-
tin tai soittopyynnön kertoen nimesi ja 
numerosi, niin soitamme takaisin:      
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OVET-OMAISHOITAJAVALMEN-
NUS® 16 h on sinulle, jonka läheinen 
on sairastunut tai vammautunut niin, 
että tarvitsee apuasi selvitäkseen päi-
vittäisistä toiminnoista. Valmennuksen 
aikana saat monipuolista tietoa omais-
hoitoon liittyvistä tuista ja palveluista. 
Tukea hoitajana omaan jaksamiseen, 
voimavaroja ja keskusteluja vertaisten 
kanssa, joka olisi kokenut saman ja 
pystyisi ymmärtämään tilannettasi. Val-
mennukseen ovat tervetulleita kaikki lä-
heisestään huolehtivat. Valmennuk-
seen on jatkuva haku ja pidämme val-
mennuksia eri paikkakunnilla sitä mu-
kaan, kun saamme osallistujia. Val-
mennukseen hakeutuminen ei edellytä 
yhdistyksen jäsenyyttä eikä omaishoi-
dontuen saamista. Valmennus on mak-
suton.  
  

 

 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kaipaatko tietoa ja tukea? 

 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kaipaatko tietoa ja tukea? 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Merja 0400 544 244 tai 
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 

Marjut 050 528 3909 tai  
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 
Merja 0400 544 244 tai 
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 
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OMAISHOITAJIEN 
OLOHUONE 

on omaishoitoperheiden tukena ja kai-
kille avoin kohtaamispaikka joka toinen 
maanantai klo 12–13.30 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 omaishoi-
toon ja yhdistyksen toimintaan liittyen. 
Tarjoamme kahvit - tervetuloa!  

Ma 13.3. Ajatuksia ja keinoja ajanhal-
lintaan. Mukana etäyhteydellä Lieksan 
OmaisOiva   
 
To 23.3. Omaishoitajien hyvinvointi. 
Mukana etäyhteydellä Lieksan Omai-
sOiva   
 

 
 
 
 
 
 
Ma 27.3. EU:n Vammaiskortti, miten 
sitä haetaan ja kuka sen saa. Vierailija 
Joensuun seudun Invalidit ry:stä 
 
Ma 8.5. Äitienpäivän kahvit, geronomi-
opiskelijat Karelia amk:sta, aiheena 
omaishoitajan hyvinvointi ja rentoutu-
minen   
 
 
MUUT OMAISHOITAJIEN OLOHUO-
NEET MAAKUNNISSA  

Liperi: Ma 17.4.2023 klo 12–13.30 Yh-
teisötalolla Opintie 2, 83100 Liperi.  Tie-
toa omaishoitajuudesta ja Omaishoita-
jayhdistyksestä. Kahvitarjoilu. Mukana 
Marjut Lukkarinen omaistoiminnan oh-
jaaja Joensuun seudun omaishoitajat ry 
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Elämänmakua arkeen kulttuurista. Yhteiset tuokiot omaishoitoperheessä voivat tuoda 
sekä omaishoitajalle, että läheiselle hengähdystauon arkeen ja vahvistaa tunneyh-
teyttä. Esimerkiksi yhteinen musiikin kuuntelu parantaa mielialaa, vähentää stressiä ja 
parantaa keskittymiskykyä. 

Monenlainen taide ja kulttuuri tuovat elämään sisältöä ja laatua. Koe ja nauti, osallistu 
ja tee itse tai tutustu ja löydä uusia ideoita taiteen ja kulttuurin pohjattomasta aarrear-
kusta. Hoidon ja hoivan väliin täytyy mahtua elämää. Työpajoihin osallistuminen ja sen 
kokeminen lisää hyvinvointia. Ne tarjoavat uusia näkökulmia, elämyksiä ja virkistystä 
arjen keskelle. 

 

Elämänmakua arkeen kulttuurista. Yhteiset tuokiot omaishoitoperheessä voivat tuoda 
sekä omaishoitajalle, että läheiselle hengähdystauon arkeen ja vahvistaa tunneyh-
teyttä. Esimerkiksi yhteinen musiikin kuuntelu parantaa mielialaa, vähentää stressiä ja 
parantaa keskittymiskykyä. 

Monellainen taide ja kulttuuri tuovat elämään sisältöä ja laatua. Koe ja nauti, osallistu 

Huhtikuun teemana 
TAIDE- JA KULTUURI, 
työpajoissa tapahtuu. 
 

 

Huhtikuun teemana 
TAIDE- JA KULTUURI, 
työpajoissa tapahtuu. 
 

 

 

 

#voimaakulttuurista 
 

#voimaakulttuurista 
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Ma 3.4. klo 13–14.30 Maalataan kuvi-
oita tiskiliinaan. 

Ke 5.4.klo 14–15 Omaishoitajien lau-
lun- ja videon julkistus, verkkotilaisuus. 
Tuottaja-Sanoittaja-Taiteilija Ilkka ”Ile” 
Vainio kutsuu omaishoitajia kuuntele-
maan heidän sanoittamaa Omaishoita-
jien laulua ja videon julkaisua. Omais-
hoitajat ovat pohtineet ja sanoittaneet 
esimerkiksi mitkä asiat auttavat selviy-
tymään rutiineista. Mistä asioista saat 
voimaa arkeen? Miten omaishoitoon 
liittyvien tunteiden kanssa pärjää? Mikä 
tuo sinulle iloa? Kahvitarjoilu.  

To 13.4. klo 13–14.30 Minun runoni. 
Voit valita tarjolla olevista runoista mie-
leisesi. Jaamme runot yhdessä ja kes-
kustelemme niiden herättämistä ajatuk-
sista. 

Ma 17.4. klo 13–14.30 Tehdään osal-
listujien muistoista yhteinen laulu. Lau-
lun koostaa Katja Vanttaja Sielun Säve-
lestä.   

Ti 18.4. klo 14–15 Runoilija, kirjailija ja 
kirjoittajaohjaaja Minna Aution ohjaama 
työpaja voimauttavasta kirjoittamisesta 
ja miksi omaishoitajien kannattaa sitä 
harrastaa.   

Ma 24.4. klo 13–14.30 Tehdään yh-
dessä omaishoitajien voimapuu.  

Ke 26.4. klo 13–14.30 Mitä taulu kertoo 
sinulle ja mistä asioista se muistuttaa. 
Kuljetaan yhdessä matka taideteosta 
tutkien kysymysten ja tehtäväehdotus-
ten avulla. 
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OMAISHOITAJIEN OIVAL-
LISET VERTAISRYHMÄT 

Yhdistyksessämme toimivat vertaisryh-
mät ovat tietyn teeman ympärille ko-
koontuvia ryhmiä, joihin osallistuu sa-
massa elämäntilanteessa olevia omais-
hoitajia. Ryhmissä jäsenet voivat jakaa 
kokemuksiaan, ajatuksiaan, arjen iloja 
ja haasteita. Ryhmiin voivat osallistua 
omaishoitajat ilman virallista omaishoi-
dontuen saamista, yhdistyksemme jä-
senyyttä tai eri paikkakunnilta.  

Ryhmämme toimivat kaikille avoimina- 
tai suljettuina ryhminä. Avoimessa ryh-
mässä voi osallistua kaikille tai vain ha-
luamilleen tapaamiskerroille, näin ol-
leen ryhmän kokoonpano voi vaihdella 
ryhmän tapaamisten välillä. Suljettuun 
ryhmään ei oteta uusia ihmisiä alun jäl-
keen ja näin ollen ryhmän koko on sa-
manlainen alusta loppuun. Tänä ke-
väänä suljettuja ryhmiä ovat Voima-
sukka- ja Saattajana ryhmät.  

Huhtikuu on kulttuuri- ja taidekuukausi, 
jolloin ei ole säännöllisiä kerhotapaami-
sia. Jokainen voi osallistua haluamaan-
sa työpajaan oman kiinnostuksensa 
mukaan.  

 

 

 

 
 
OMAISHOITAJILLE AVOIN TUIKUT -
VERTAISRYHMÄ 
kerran kuukaudessa torstaisin klo 
13–14.30. Tervetuloa mukaan kaiken-
ikäiset lastaan, puolisoaan, vanhem-
paansa tai muuta läheistään hoitavat 
omaishoitajat.  
Vertaisohjaajina toimivat  
Auli 0400 926 384 ja  
Tuula 0400 674 815. 
 
To 16.3. Hyvänmielen jumppa ja ren-
toutuminen, Malmikatu 2 
To 11.5. Hemmotteluhetki. Ilmoittautu-
minen 27.4. klo 12 mennessä  
  
 
 
 
AVOIN VERTTI JA VEERA -VERTAIS-
RYHMÄ 
kerran kuukaudessa torstaisin klo 
17–19.00. Vertti ja Veera on alle 65-
vuotiaille työikäisille omaishoitajille (ei 
edellytä työssä käymistä) tarkoitettu 
vertaistukiryhmä. Hoidatpa erityislasta-
si, puolisoasi, vanhempaasi, appivan-
hempaasi tai muuta sinulle läheistä 
omaista ja kaipaat keskustelua työelä-
män tuomista haasteista, sovitellessasi 
siihen omaishoitotilanteen tuomia 
haasteita. Tai olet jäänyt kokonaan työ-
elämästä läheisesi hoidon järjestä-
miseksi. Tämä ryhmä on juuri sinulle! 
 
Työikäisille on myös oma suljettu Face-
book-ryhmä, Työikäiset omaishoitajat 
Itä-Suomi, jossa voi keskustella ja saa-
da ajankohtaista tietoa Vertti ja Veera -
ryhmän toiminnasta ja tapaamisista. 
Käy tsekkaamassa! 
 
Ilmoittaudu mukaan ryhmän tapaami-
siin saman viikon tiistaihin klo 16 men-
nessä  
vertaisohjaaja Kirsille 044 022 0707 tai  
kirsi.leskela@jnss-omaishoitajat.fi. 
 

Lisätietoja ryhmistä voi kysyä  
Marjutilta 050 528 3909 tai  
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 

Marjut 050 528 3909 tai  
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 
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To 16.3. Turinatuokio toimistolla Kirk-
kokatu 16 C 34, Jns. 
To 13.4. Pizzalle, josta siirrymme elo-
kuviin. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan 
myöhemmin.  
To 11.5. klo 16–19 kotaretki Kuhasa-
loon Kalmonkatiskalle.  
 
AVOIN VERTAISRYHMÄ HOIDETTA-
VANSA MENETTÄNEILLE 
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
klo 13–14.30. Vertaisryhmä on tarkoi-
tettu omaishoitajille, jotka ovat menettä-
neet hoidettavan läheisen. Suurin su-
rusi on jo tasoittunut ja haluat suunnata 
katseen eteenpäin yhdessä muiden 
vertaisten kanssa.  Keskustelujen lisäk-
si ryhmässä tutustumme eri kohteisiin, 
tehdään retkiä luontoon jne. ryhmäläis-
ten toiveita kuunnellen. Ryhmää ohjaa-
vat kaksi vertaistukiohjaajaa / koke-
musasiantuntijaa Tuula ja Päivi.  
 
 

 
 

Heillä on kokemusta hoidettavansa me-
nettämisestä ja elämänsä uudelleen ra-
kentamisesta.  
Lisätietoja ryhmästä 
Tuula 050 338 4449 tai  
Päivi 044 322 0520. 
 
Ke 15.3. klo 13.30–15 Hyvänmielen 
jumppa ja rentoutuminen, Malmikatu 2. 
Ke 24.5. Elokuviin. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin.   
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To 16.3. Turinatuokio toimistolla Kirk-
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VIIKOTTAISET LIIKUNTA-
RYHMÄT  
 
SUVITUULEN JA KOIVUPIHAN MAK-
SUTTOMAT KUNTOSALIRYHMÄT  
ensisijaisesti omaishoitotilanteessa ole-
ville ja ensikertalaisille, jotka eivät ole 
osallistuneet ennen tähän ryhmään. 
Ohjatut vuorot joka keskiviikkoisin 19.4. 
saakka. 
  
Koivupihan Kuntokammari klo 11–
12.30, Kirkkokatu 13, Joensuu. 
 
Suvituulen Kuntokerttu klo 13–15, 
Suvikatu 21, Joensuu. 
 
 
 
 
 
KÄVELY KOHTI TOIMIVAA ARKEA -
RYHMÄ 
kokoontuu Kirkkokatu 16 C 34, Joen-
suu ti 21.3.- ti 9.5. klo 12–13 (8 ker-
taa). Jakson alussa ja lopussa suorite-
taan ryhmänä 2 km kävelytesti. Jokai-
selle kerralle on valittu teema, jonka 
mukaan tehdään oheisharjoittelua sau-
vakävelyn yhteydessä. Ulkoiluun on 
säävaraus; jos ulkona on todella huono 
sää, pidetään harjoituskerta sisätilois-
sa. Mukaan tarvitset säänmukaisen, 
rennon ulkoiluvarustuksen ja omat sau-
vakävelysauvat. Kurssin ohjaajana toi-
mii Rantakylän Fysikaalisen Hoitolai-
toksen Ville Alanko (fysioterapeutti, Fy-
siTrainer).  
Ilmoittautumiset Annelle pe 17.3. klo 12 
mennessä 0400 188 901  
tai anne.myller@jnss-omaishoitajat.fi 
   
Ti 21.3. Kurssin avaus ja alkutestaus: 
“Kuinka testata kävelykuntoa” ja jakson 
tavoitteet. 2 km kävelytestin.  
Ti 28.3. Sauvakävelytekniikka: sauva-
kävelytekniikka, yhteinen sauvakävely-
lenkki.  

To 6.4. Intervalliharjoittelu: intervallihar-
joituksia sauvakävelylenkin ohessa  
Ti 11.4. Lihaskuntoharjoittelun yhdistä-
minen liikkumiseen: lihaskuntoharjoit-
teita sauvakävelylenkin lomassa  
Ti 18.4. Yhdistelmäharjoittelu: lihaskun-
toharjoittelun ja sauvakävelyn yhdistä-
minen  
Ti 27.4.Lihashuolto ja sen merkitys: kä-
velylenkin lomassa lihashuoltotoimen-
piteitä ja päätteeksi liikkuvuusharjoit-
teet  
Ti 2.5. Kuinka palaudun arjessa: yhtei-
nen sauvakävelylenkki ja päätteeksi 
rentoutumishetki yhteisesti sisätiloissa. 
Ti 9.5. Kurssin päätös ja palaute sekä 
lopputestaus: kurssipalaute sekä 2 km 
kävelytestin ohjeistus ja toteuttaminen 
yhdessä.  
 

  

RYHMÄT JA TOIMINTA 
MAAKUNNASSA  

KONTIOLAHDEN OMAISHOITAJIEN 
KERHO 
kokoontuu kerran kuukaudessa per-
jantaisin klo 14–15.30 Lehmon seu-
rakuntakodilla seuraavasti: 31.3. ja 
28.4. Toukokuun päivä selviää myö-
hemmin. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä 
Sanna Mutikainen 0400 561 186. 
 
 

Lisätietoja Marjut 050 528 3909 tai  
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 
 

 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 
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Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 
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OUTOKUMMUN OMAISHOITAJIEN 
VERTAISRYHMÄ  
kerran kuussa perjantaisin klo 13–
14.30 Kummunkatu 19, seurakunta-
sali, ellei toisin ilmoiteta. Vertaisryhmä 
soveltuu kaikenikäisille erilaisissa o-
maishoitotilanteissa oleville omaishoi-
tajille. Tapaamissa saat tietoa omais-
hoitajuuteen liittyvissä asioissa, kes-
kustelua ja mukavaa yhdessäoloa kah-
vin äärellä. Ryhmä on maksuton. Ilmoi-
tamme kokoontumista ja niiden sisäl-
löistä Outokummun seudussa. Älä jää 
asioiden kanssa yksin!  
Ohjaajat 
Diakoni Hanna Ikäläinen 0400 248 775 
tai hanna.ikalainen@evl.fi 
Omaistoiminnan ohjaaja Marjut Lukka-
rinen 050 528 3909 tai 

 
 
 
 

Yhteistyössä: Outokummun seurakun-
nan diakoniatyö ja Joensuun seudun 
omaishoitajat ry:n OmaisOiva. 
 
Pe 24.3. Hyvä arki/ Hanna 
Pe 21.4. klo 12 Turvallinen lääkehoito 
kotona, osa 2 / Marjut. Huom! Paikkana 
Servo, Kummunkatu 26.  
To 25.5. Liperin, Heinäveden, Polvijär-
ven ja Outokummun omaishoitajien ja 
hoidettavien yhteinen Hyvinvointipäivä 
Kolmikannassa. klo 11–15 Kolmikan-
nan leirikeskuksessa Rikkarannantie 
51, Outokumpu. 
 

OMAISHOITAJIEN INFO-KIOSKIT  
ovat kaikille avoimia kohtaamisen paik-
koja. Jaamme tietoa omaishoidosta, o-
maishoitajien tukemisen muodoista se-
kä yhdistyksen toiminnasta. Haluatko 
omaan organisaatioosi tai yhdistykseen 
infon omaishoidosta? Tulemme mielel-
lämme kertomaan toiminnastamme. Pi-

dämme infoja muun muassa oppilaitok-
sissa, yhdistyksissä, sairaaloissa eri ta-
pahtumissa. Seuraa ilmoitteluamme 
Karjalan Heilistä, Karjalaisen tapahtu-
makalenterista, Lähellä.fi -palvelusta, 
Facebookista, Instagramista ja kotisi-
vuilta. 

Ti 9.5. klo 9–10.30 Parempi Arki, Nis-
kantie 46, Eno. Tule kuulemaan Joen-
suun seudun omaishoitajat ry:n toimi-
nasta. Paikalla omaistoiminnan ohjaaja 
Marjut Lukkarinen Joensuun seudun 
omaishoitajat ry:stä. Tervetuloa! 

OMAISHOITAJIEN HYVIN-
VOINTIPÄIVÄT 

Mitä sinulle kuuluu -voimavarapäivät 
yli 65 v omaishoitajille. Tervetuloa 
viettämään virkistäviä ja tiedollisia voi-
mavarapäiviä yhdessä yli 65-vuotiaiden 
omaishoitajien kanssa. Saat keinoja 
mm. tunteiden tunnistamiseen, rentou-
tumiseen, vertaistukea, voimaa ja irtiot-
toa arjesta. 
Mitä sinulle kuuluu – voimavarapäivät 
sisältävät kaksi maksutonta lähipäivä 
tapaamista, joista ensimmäinen on  
 
• Ma 15.5. Aloitamme lounaalla klo 
11.30, tarkemmat tiedot myöhemmin. 
Toinen lähipäivä sovitaan kylpyläjaksol-
la, joka on 
• Ti 13.– to 15.6. paikassa Kylpyläho-
telli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 
70910 Vuorela.  
 
Jos et pääse kaikkiin kolmeen tapaami-
seen, voit kuitenkin osallistua niihin ta-
paamisiin, joihin pääset. Tapaamisten 
sisältö rakentuu kulloisenkin teeman 
ympärille. Asiatiedon lomassa meillä on 
rentoa mukavaa yhdessäoloa. 
Voimavarapäiviin ovat tervetulleita yli 
65 v. omaishoitajat. Voimavarapäiviin 
osallistuminen ei edellytä yhdistyksen 

marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 



23 
 

jäsenyyttä tai omaishoidontuen saa-
mista. 
Omavastuu kylpyläpäiville täysihoidolla 
40 euroa / hlö. Majoitus kahden hengen 
huoneessa tai halutessasi lisämaksus-
ta yhden hengen huoneessa. Kyyditys 
omin kyydein. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ruokavali-
oineen:  
•Ma 15.5. tapaamiseen: pe 5.5. klo 12 
mennessä 
•Ti 13– to 15.6. tapaamiseen: ma 29.5. 
klo 12 mennessä 

 

Ti 23.5. klo 12–16.30 Omaishoitajien 
hyvinvointipäivä Vaivion kurssikes-
kuksessa. Bussiaikataulu: klo 11 Pieli-
sensuun kirkon puoleinen pysäkki, klo 
11.15 Rantakylän kirkko, klo 11.30 mat-
kailupysäkki keskustassa. Ohjelmassa 
mm. lounas, pelejä, laavuretki, mahdol-
lisuus saunomiseen ja kirkkokahvit. 
Päivän omavastuu on 7€/hlö. Ilmoittau-
tuminen erikoisruokavalioineen to 11.5. 
klo 14 mennessä 0400 188 901 

La 10.6. klo 11–14 Erityislapsiperhei-
den hyvinvointipäivä. Päivä sisältää 
lounaan ja mukavaa tekemistä koko 
perheelle. Paikka varmistuu myöhem-
min, seuraa ilmoittelua. Yhteistyössä 
Lieksan seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry:n OmaisOivan kanssa. 

Ke 28.6. klo 12 Retki Lions-Ruusu-
puistoon. Joensuun Penttilän ran-
nassa avattiin osana Suomen Lions-lii-
ton Joensuun vuosikokouksen ohjel-
maa kesäkuussa 2017 Lions-ruusu-
puisto. Joensuun seudun omaishoitajat 
ry lahjoitti myös ruusuja puistoon. Olet-
ko käynyt katsomassa miltä ne nyt näyt-
tävät? Lähde mukaamme pienelle pik-
nik-retkelle. Ruusupuistossa katsellaan 
ja ihastellaan istutuksia. Lopuksi juom-
me kahvit.  

Lähtö toimistoltamme Kirkkokatu 16 c 
34. Klo 12. Voit tulla suoraan Ruusu-
puistoon tai liittyä matkanvarrelta, joka 
menee seuraavasti:   
• Klo 12 Kirkkokatu 16 yhdistyksen toi-
mistolta 
• Ev. lut. kirkon parkkipaikka klo 12.20 
• Ylisoutajan sillan Penttilän puoli klo 
12.40 ja tästä kävelemme suoraan                         
Ruusupuistoon. 
Ilmoittautuminen ma 26.6. klo 12 men-
nessä Marjutille 050 528 3909 tai 
 

MUUT TAPAHTUMAT  

Ke 31.5. klo 12–15 Liikuntailtapäivä, 
paikka ja ohjelma varmistuu myöhem-
min. Yhteistyössä Riverian hoiva-avus-
taja opiskelijoiden kanssa.  

 

OMAISHOITAJALIITON 
WEBINAARIT 

Omaishoitajaliiton webinaarit ovat mak-
suttomia ja tarkoitettu omaishoitajille ja 
kaikille läheisestään huolehtiville. Tilai-
suudet järjestetään verkossa ja voit 
seurata niitä omalta kotikoneeltasi. We-
binaarien tarkemman kuvauksen löydät 
liiton nettisivuilta Tapahtumat -osiosta.  

Marjut 050 528 3909 tai  
marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 

marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 
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Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 

marjut.lukkarinen@jnss-omaishoitajat.fi 
 

 

Huolehditko läheisestäsi? Kai-
paatko tietoa ja tukea? 
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To 13.4. klo 17–18 Hyvinvointiwe-
binaari mielen maisemat ja aistit.  
Isto Turpeinen (tutkija ja tanssipeda-
gogi, Taiteen edistämiskeskus) johdat-
taa omaishoitajat aistisuuteen ja kuvan 
katsomisen kautta omaan nyt-hetki-
seen kokemiseen. Ilmoittuminen ti 11.4. 
klo 14 mennessä  
toimisto@jnss-omaishoitajat.fi.  
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittau-
tuneille sähköpostitse. 
 
To 11.5. klo 17–18 Hyvinvointiwe-
binaari omaishoitajan kaikki tunteet 
ovat sallittuja. Puhujavieraana Hanna 
Jensen, VTM, logoterapeutti, tietokir-
jailija ja omaishoitaja omille vanhemmil-
leen. Jensen jakaa puheenvuorossaan 
oivalluksensa ja kommelluksensa van-
hempiensa auttajana ja kertoo, millä ta-
valla vaikeudet voi saada tuntumaan 
vähemmän kuormittavilta. 
Ilmoittuminen ti 9.5. klo 14 mennessä  
toimisto@jnss-omaishoitajat.fi.  
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittau-
tuneille sähköpostitse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

To 16.3. klo 16–18 Omaishoitajaliiton 
webinaari Kuinka lakia luetaan, verk-
koluento. Aiheina lastensuojelu omais-
hoidon näkökulmasta sekä oikeus hoi-
totarvikkeisiin ja apuvälineisiin. Aiheista 
ovat puhumassa dosentti Virve-Maria 
Toivonen Helsingin yliopistosta sekä la-
kimies Mika Välimaa Kynnys ry:stä. Il-
moittuminen ti 14.3. klo 14 mennessä  
toimisto@jnss-omaishoitajat.fi.  
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittau-
tuneille sähköpostitse. 
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ALISA-toiminta 

tarjoaa tukea pohjoiskarjalaisille per-
heille sekä lapsille ja nuorille, kun per-
hettä on kohdannut vanhemman va-
kava fyysinen tai psyykkinen sairaus, 
vammautuminen tai muu terveydenti- 
laan 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 ennal-
taehkäisevää työtä. Kaikki perheenjä-
senet voivat keskustella kanssamme 
ajatuksistaan, kokemuksistaan ja miel-
tään painavista asioista, yhdessä tai 
erikseen. Kuuntelemme, keskuste-
lemme, tuemme ja neuvomme.   
 
Järjestämme tukitapaamisia lapsille, 
nuorille ja vanhemmille erikseen sekä 
vapaamuotoisia rentouttavia viikon-
loppuleirejä (Yökylät) koko perheelle. 
Lisäksi järjestämme lasten päiviä, 
nuorten päiviä, perheen päiviä sekä 
leirejä molemmille kohderyhmille. Toi-
mintamme on osallistujille maksu-
tonta. Seuraa tapahtumailmoittelua 
Facebookissa ja Instagramissa.  
 
 
 
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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ALISA-YÖKYLÄT  
ALISA-yökylään osallistuu koko perhe, 
ja se on tarkoitettu lapsiperheille, 
joissa on alaikäisiä lapsia ja perheen 
arki on koetuksella vanhemman so-
maattisen tai psyykkisen sairauden, 
vamman tai muun terveyteen liittyvän 
haasteen vuoksi.  
 
Yökylässä vietetään aikaa yhdessä 
oman ja muiden vertaisperheiden 
kanssa, syödään hyvin ja rentoudu-
taan. Vanhemmat saavat omaa aikaa 
ja halutessaan tietoa sekä mahdolli-
suuden keskustella ammattilaisten 
kanssa mieltä vaivaavista asioista. Lap-
sille on tarjolla yhteistä mukavaa teke-
mistä ohjaajien ja uusien kavereiden 
kanssa.  
 
• La 29.4. – su 30.4.2023 Hotelli-Ravin-
tola Niittyranta, Niittylahti (Täynnä! 
Mutta kysy peruutuspaikkoja Katjalta) 
 

 
ALISA-PERHEIDEN PÄIVÄT 
ALISA-Perheiden päivä on rentouttava 
hengähdystauko perheille, joissa arki 
on koetuksella vanhemman sairauden 
vuoksi.  
 
• La 27.5.2023 Perheiden päivä Män-
nikköniemen kesäkodilla, luvassa ren-
toa yhdessäoloa rantasaunamahdolli-
suudella. 
 
ALISA-KAHVIT VANHEMMILLE 
Voimme yhdessä pohtia lapseesi, sai-
rauteesi ja vanhemmuuteen liittyviä 
asioita ja löytää ratkaisuja mieltäsi as-
karruttaviin asioihin. Saat tukea ja neu-
vontaa. Vanhempia kohtaa perhetoi-
minnan vastaava Katja Vanttaja.   
 
ALISA- KOHTAAMISET LAPSELLE 
ALISA-kohtaamiset ovat yksilöohjauk-
sellisia tapaamisia ja tarkoitettu 7–12-
vuotiaille lapsille, joiden vanhempi on 
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sairastunut somaattisesti tai psyykki-
sesti, vanhemmalla tai muulla per-
heenjäsenellä on vamma, joku muu 
terveyteen liittyvä haaste tai per-
heessä on liiallista päihteidenkäyttöä. 
Kohtaaminen tapahtuu lapselle mielui-
sassa ympäristössä, esimerkiksi jonkin 
tekemisen äärellä. Tavoitteena on 
luoda turvallinen tila, jossa lapsi voi 
ohjaajan kanssa puhua vanhemman 
sairauteen liittyvistä tunteista ja aja-
tuksista, mutta saada myös mukavaa 
tekemistä arkeen. Kohtaamisia voi-
daan järjestää useampia sovitusti lap-
sen ja vanhempien toiveet huomioi-
den. Me maksamme kulut. Lapsia koh-
taa lasten- ja nuortentoiminnan oh-
jaaja Emmi Halonen. 
 
ALISA-LASTEN PÄIVÄT & LEIRIT  
ALISA-lasten päivät & leirit on tarkoi-
tettu 7–12-vuotiaille, joiden vanhempi 
on sairastunut somaattisesti tai psyyk-
kisesti, vanhemmalla tai muulla per-
heenjäsenellä on vamma, joku muu 
terveyteen liittyvä haaste tai per-
heessä on liiallista päihteidenkäyttöä. 
Päivien ja leirien aikana on mahdolli-
suus tutustua samassa tilanteessa ole-
vien lasten kanssa, pohtia yhdessä oh-
jaajan kanssa turvallisessa ympäris-
tössä tilanteeseen liittyviä tunteita ja 
ajatuksia toiminnallisten ja luovien 
menetelmien kautta, sekä rentoutua 
ja herkutella. Toiminnassa huomioi-
daan lapsen ikätaso ja valmius teeman 
käsittelyyn ja osallistuminen tekemi-
seen on vapaaehtoista. 
 
 
 

 
ALISA-NUORTEN PÄIVÄT & LEIRIT  
ALISA-nuorten päivät & leirit ovat tar-
koitettu 13–17-vuotiaille nuorille, joi-
den vanhempi tai muu perheenjäsen 
on sairastunut somaattisesti tai psyyk-
kisesti, vanhemmalla tai muulla per-
heenjäsenellä on vamma, joku muu 
terveyteen liittyvä haaste tai per-
heessä on liiallista päihteidenkäyttöä. 
Päivien ja leirien aikana voi kuulla mui-
den samassa tilanteessa olevien nuor-
ten kokemuksia, pohtia turvallisessa 
ympäristössä tilanteeseen liittyviä tun-
teita ja ajatuksia sekä saada lisää tie-
toa teemasta ja olla mukana kehittä-
mässä uudenlaista toimintaa. Osallis-
tuminen päivään on maksutonta. 
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Nuorten tukihenkilötoiminta 
 
Nuorten tukeminen on siirtynyt syksyllä 2021 KOLMIPORRAS-hankkeen 
alaiseksi toiminnaksi, jota ALISA:n toimijat toteuttavat yhdessä Joensuun Set-
lementti 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 Joen-
suun Setlementin isosisarus  
2. porras: Ammatillinen tukihenkilö, joka on koulutettu sote-alan 
ammattilainen  
3. porras: Sairaanhoitaja, jolla on valmius tehdä vaativampaa var-
haista tukea  
  
Kaikki tukihenkilöt liikkuvat nuorten luokse kaikissa Pohjois-Karja-
lan kunnissa ja tapaamiset sovitaan joustavasti nuoren yksilöllis-
ten toiveiden mukaisesti.  
  
1. portaan Setlementin isosisarus-toiminnasta vastaa Kati Lotvo-
nen 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 

 

Ritva Silvennoinen 
Puheenjohtaja 
0400 273 551 
ritva.silvennoinen@jnss-omaishoitajat.fi 
♥ Aikuisen kehitysvammaisen tyttären omaishoitaja. Myös 
Pohjois-Karjalan tukipiiri ry:n puheenjohtaja.   
 
Kirsi Leskelä 
Varapuheenjohtaja 
044 022 0707 
kirsi.leskela@jnss-omaishoitajat.fi 
♥ Toiminut 20 vuotta tyttären omaishoitajana. Työikäisten 
vertaisryhmän ohjaaja ja vapaaehtoinen. 
 
Tuula Riikonen 
Taloudenhoitaja, Virkistysvastaava 
050 338 4449 / 050 587 5928 
tuula.riikonen@jnss-omaishoitajat.fi 
♥ Vapaaehtoinen vertaistukiohjaaja. Yhdistyksen virkistys-
toiminnan vastaava. 
 

 
Helena Timoskainen 
Virkistystoiminta 
0400 612 770 
helena.timoskainen@outlook.com 
♥ Vapaaehtoinen, vertaistukihenkilö.  
 
 
Tuula Hanikka 
Vertaisohjaaja 
0400 674 815 
♥ OVET-ohjaaja, Tuikkujen vertaisohjaaja. 
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Iita Kaarto 
iita.kaarto@gmail.com 
♥ Äiti, omaishoitaja, yrittäjä. Luottamustehtävissä Pohjois-
Karjalan hyvinvointialueella ja Kontiolahden kunnassa. Va-
paa-ajalla lasten ja nuorten soveltavan liikunnan ohjaaja. 
Mukana yhdistyksen virkistys- ja vaikuttamistyöryhmässä. 
 
Päivi Eteläpää 
♥ Työfysioterapeutti, palvelupäällikkö. Hyvinvoinnin a-sian-
tuntija sekä liikunta- ja kulttuurivaikuttaja. Kunnallisia luot-
tamustoimia Joensuun kaupungissa. Harrastuksina moni-
puolinen liikkuminen, maanpuolustusjärjestötoiminta sekä 
hyvinvointiryhmien ohjaus. 
 
Karita Kaita 
♥ Omaishoito on lähellä sydäntäni oman kokemuksen 
myötä ja haluan olla tukemassa sitä kaikin tavoin. Toimin 
parhaillaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehalli-
tuksessa, Joensuun kaupunginvaltuutettuna ja nyt ensim-
mäistä kautta Joensuun seudun omaishoitajien hallituk-
sessa. Lisäksi toimin vaikuttamis- sekä virkistystyöryh-

mässä. Minuun saa aina olla yhteydessä! 
 

 

Hallituksessa mukana myös vuodesta 2023 Siru Niemeläinen.  
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LähiTapiola Itä turvaa arkea Pohjois-Karjalassa 

 

LähiTapiola ei ole vain vakuutusyhtiö, joka korvaa, kun vahinko tapah-
tuu, vaan elämänturvayhtiö, joka ennalta ehkäisee vahinkoja. LähiTa-
piola Idän teemavuosi 2023 on intohimona turvallisuus. Yhtiön tavoit-
teena on edistää arjen turvallisuutta omalla toiminta-alueellaan Pohjois-
Karjalassa ja Ylä-Savossa. Arjen turvallisuuden teemoihin tartutaan yh-
dessä paikallisten järjestöjen kanssa. 

Osana teemavuotta LähiTapiola järjestää yhdessä kaupunkikeskustayh-
distys Virran kanssa Elämänturvatori –nimisen toritapahtuman Joen-
suussa 8.7.2023. Tapahtuma kokoaa yhteen paikallisia järjestöjä ja vi-
ranomaisia turvallisuuden asialla. Kävijät pääsevät tutustumaan järjes-
töjen toimintaan tapahtumatorilla. Torilavalta kuullaan järjestöjen tietois-
kuja ja yleisöä viihdyttää Hevisaurus ja Ilja Teppo. Tervetuloa mukaan!  

 

 
 

Lue lisää LähiTapiola Idän teemavuodesta: 

lahitapiola.fi/ita/intohimonaturvallisuus 
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Joensuun seudun omaishoitajat ry
Kirkkokatu 16 C 34
83100 JOENSUU

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


