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KESÄINEN TERVEHDYS!
Olemme saaneet viettää ihanan ja lämpimän kesän, toki välillä turhan
kuumankin.

KOKOUSKUTSU
Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n syyskokous
Keskiviikko 13.10.2021 klo 16.30. Os. Vuorikatu 36 lh 52, 70100 Kuopio
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumiseen tarvitset
tietokoneen tmv. laitteen verkkoyhteydellä,
sekä toimivan sähköpostiosoitteen.
Kokoukseen ilmoittautuminen 6.10.2021 mennessä sähköpostilla
yhdistys@psomaishoitajat.fi tai Kari Hiltunen puh. 050 3632133.
Tervetuloa! - Hallitus

Yhdistyksentoiminta on jatkunut keskeytyksettä koko kesän ajan. Meillä oli
apuna ihana kesätyöntekijä Essi, joka hoiti työnsä tosi hyvin, suuret kiitokset
hänelle.
Heinäkuun alussa tehtiin “Pirssillä Pitäjille”-kierros. Viidessä päivässä käytiin
15:sta Pohjois-Savolaisella paikkakunnalla. Varsin mukavasti oli ihmisiä liikkeellä, helteestä huolimatta. Toreilla ja kauppojen pihoissa tavattiin paljon
ihmisiä, vanhoja tuttuja, mutta myös uusia omaishoitajia. Mielestäni kiertue
onnistui näin koronan ja helteen keskellä hyvin ja saa jatkoa varmasti myös
tulevina kesinä.
Yhdistyksemme toiminta-ajatus ja arvot on nyt hyväksytty ja valmiit julkaistavaksi.
YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT
Yhdistyksen hallituksen kokous käsitteli 29.6. jäsenlehtisessä 2/2021 jäsenistön kommentoitavaksi esitetyt arvot ja toiminta-ajatus. Pyydettyyn
ajankohtaan mennessä jäsenistöltä ei tullut muutosehdotuksia esitettyihin
arvoihin.
Toiminta-ajatus sai yhden muutosehdotuksen ja jäsenen ääni kuultiin. Kiitämme aktiivista jäsentä hyvistä huomioista!
Tutustu yhdistyksen toiminta-ajatukseen ja toiminnan arvoihin alla:
POHJOIS-SAVON OMAISHOITAJAT RY:N TOIMINTA-AJATUS
Yhdistys tukee omaishoitoperheiden hyvinvointia ja parantaa heidän yhteiskunnallista asemaansa Pohjois-Savon alueella.
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ARVOT:

LÄMMIN TERVEHDYS KAIKILLE!

1.
		
		
		

Omaishoitoperhelähtöisyys
Yhdistys on kaikkien omaishoitoperheiden oma yhdistys. Toiminta
perustuu omaishoitoperheiden tarpeisiin omaishoidon moninaiset
tilanteet huomioiden.

Kesä jää vähitellen taakse ja voidaan
pikkuhiljaa siirtää ajatuksia tulevaan
syksyyn.

2.
		
		
		
		

Kunnioittaminen
Kohtaamme toisemme, omaishoitajat ja heidän läheisensä sekä
yhteistyökumppanit kunnioittavasti. Arvostamme omaishoidon
kokemustietoa ja asiantuntijuutta. Kunnioitamme erilaisia
näkemyksiä ja omaishoidon yksilöllisiä tilanteita

Paljon on mukavia asioita kesän aikana
tapahtunut, kuten näinä kaikkina vuosina, joita elokuun alussa tuli 15 vuotta
täyteen Omaishoito-yhdistyksessä,
sijaishoitajan tehtävissä.

3.
		
		
		
		
		
		

Vastuullisuus
Toimimme yhdessä vastuullisesti toiminta-ajatuksemme ja tar
koituksemme mukaan. Nostamme omaishoidon asioita rohkeasti
esille. Vastuullisuus ja luottamuksellisuus näkyvät yhteistyössämme
jäsenistön, omaishoitoperheiden, yhteistyökumppaneiden
ja yhdistyksen toimijoiden kesken. Vaitiolovelvollisuus on osa
vastuullista toimintaamme.

Äitiä on erittäin vaikea saada
ulos, mutta Tiinan kanssa hän
lähtee mielellään. Tiina on äidille tärkeä perheen ulkopuolinen
kontakti. Meille muille äiti sanoo
vastaan, mutta ei Tiinalle.

Sijaishoitotehtäviä on ollut ihan nuorista lapsista ikäimmeisiin, niin kuin täällä Savossa on
tapana sanoa.
Kuopiossa toimiva
omaishoitoyhdistys on tärkeä omaishoitajille ja van- Vuosien saatossa muistisairaiden määrä
huksille. Heiltä saa neuvoja on lisääntynyt kovasti. Itsekin huomaa aina
ja apua arjen ongelmissa. välillä, että täytyy oikein pinnistellä jotakin ni-

meä, tai missä asiakkaalla olen ollut aamulla
ensimmäisenä, kun täyttää työlistaa päivän
päätteeksi. Kysyn vain itseltäni, joko tässä on
taas ensioire alkavasta muistisairaudesta?

Terveisin,
Kari Hiltunen
Puheenjohtaja

No olkoon miten vaan, mutta
yritetään kaikki syödä paljon
Kun Tiina on käymässä isä saa pari tuntuoreita, värikkäitä, raikkaita
tia omaa aikaa. Sijaishoidon merkitys
marjoja, hedelmiä ja vihanon iso niin hoidettavalle kuin hänen
neksia, joita on hyvin saatavilla
perheelleen.
ympäri vuoden. Lähimetsissä
tuli käytyä useita kertoja kesän
aikana. Mansikkamaitotarpeet
sai omasta pihasta ja puutarhavadelmia poimittiin sitten ihan urakalla.
Mustikoita, mansikoita, vadelmia, viinimarjoja löytyy joka kesän jälkeen
omasta pakkasesta. Niillä saa väriä, makua, kuituja ja vitamiineja lisättyä
aamupuuron tai viilin / jogurtin, tai smoothien sekaan. Tuttu kanttarellipaikka antoi satoa paistettavaksi myös tänä kesänä.
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Ulkoilu on meille kaikille hyväksi. Asiakkaita
ulkoiluttaessa olen huomannut, kuinka aistit Parempaa apua ei voisi
heräävät paremmin kokemaan erilaisia
toivoa. Hän osaa käsitellä
asioita. Joku asiakas on saattanut kysyä heti sairaita ja vanhuksia hyvin
ulko-ovella, minkä tuo linnun laulu on? Joku ja antaa avun lisäksi paljon
iloa hoitokäynneillään
on saattanut pysähtyä kadulla kävellessä
jonkun erikoisen /mielenkiintoisen auton
kohdalla ihastelemaan ja muistelemaan
omia autoiluaikojaan. ”Koiraihmiset” on päässyt rapsuttamaan jotain innokasta tuttavuuden tekijää. Pakkassäällä on pysähdytty hengityksen kautta
arvuuttelemaan pakkasasteita, kun pakkanen on ollut yli 10 asteen. Jos
jostain syystä ei päästä ulos, niin on puettu ulkovaatteet päälle ja parvekkeen suojassa lumituiskulta, tai sateelta on ulkoilu pyörätuolissa onnistunut.

Olen kokenut tämän
mahdollisuuden
välttämättömäksi.
Meillä ei ole
ketään muuta,
joka voisi tulla kotiin
sijaishoitajaksi.

Kesällä on istuttu puistoissa ihastelemassa
kauniita kukkaistutuksia, kuunneltu suihkulähteen veden solinaa. Tai ihan vaan katseltu
ohikulkevia ihmisiä. Ihmetelty yhdessä, mihinkä on tuo kiire? Joskus on tavattu asiakkaan
tuttu/ työkaveri, tai naapuri entisiltä ajoilta,
vaihdettu kuulumisia. Voi kun se tuo hyvän
mielen meille molemmille, kun on saatu
jotain hyvää yhdessä aikaan, kun vain lähdettiin ulos. Jo kesäinen aurinko tuo hyvän
mielen ja hymyn meille kaikille.

Sadepäivinä tai talvella kovien
pakkasien aikaan ollaan pelattu muistipeliä, luettu päivän
Sijaishoitoa voi mielestäni suositella
lehtiä, ratkottu yhdessä ristikoikaikille omaishoidettaville. Omaishoita. Yhdessähän sekin on ollut
taja saa tällöin vapaata ja hoidettava
keskustelu/ulkoilu seuraa.
hauskaa, asiakkaalta sattui
Kun sijaishoitaja on ulkopuolinen eivät
löytymään vastaus, kun minä en
perheen sisäiset suhteet vaikuta.
tiennyt. Minäkin voin oppia joka
päivä jotain uutta asiakkailtani.
On pelattu pasianssia, käyty
kokeilemassa taloyhtiön kuntoilulaitteita, tai jumpattu puolituntinen tuolijumppaa. Tietokonettakin on
yhdessä tutkailtu. Valokuvia katseltu ja muisteltu menneitä aikoja. Laulettu
joululaulut ja paistettu pullat ja tortut. Sen jälkeen onkin hyvä juoda kahvit
ja jutella ihan rauhassa.
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Sillä aikaa omaishoitaja, on saanut olla omassa
rauhassa tekemässä omia juttujaan. Käynyt asioilla,
harrastuksissaan tai ihan vaan tapaamassa omia
ystäviään. On ollut monta kertaa kiva kuulla, kun
omaishoitaja sanoo kotiin tullessaan, että: ”olipa
mukava olla asioilla, kun ei tarvinnut miettiä miten
kotona on sillä aikaa pärjätty”. Eikä ollut huolta siitä,
että puoliso olisi kadonnut johonkin, jos olisi ollut
yksin kotona. Tai kenties kaatunut yksin liikkuessaan
etsiessä puolisoaan tms.

Ilman om.hoit. yhdistyksen sijaishoitajan
käyntejä en olisi voinut tehdä
tarpeellisia yli ½ h kestäviä käyntejä kodin
ulkopuolelle. Esim. auton
huolto, auton katsastus, ruuat ja lääk.
käynnit, apteekkiasiat, kauppaasiat, kampaamossa käynti, lyhyet sukulaisvierailut,
marjastus.

Te kotona käyvät
hoitajat teette
todella arvokasta
työtä.

Kiireettömyys asiakkaan kanssa on yksi tärkeimpiä asioita,
jonka olen huomannut vuosien
varrella. Annan aikaa asiakkaan omalle yrittämiselle, niin
pukeutumisessa, ruokailussa,
liikkumisessa ja kaikessa mitä
hän tekeekään. Puolesta tekeminen on vain karhun palvelus,
on vanha kansa sanonut jo
kauan aikaa sitten.

Aina yksin tekeminen ei onnistu, niin silloin on hyvä auttaa. Yhdessä tekemällä voimme onnistua.
Tämä pätee moneen asiaan meille kaikille.
Sormet syyhyävät jo sienimetsän suuntaan suppilovahveroiden poimintaan.
Hyvää syksyä kaikille!
Tiina Kainulainen, sijaishoitaja
Aina on pystytty neuvottelemaan ajankohdasta.
Tiina on joustava, miellyttävä ja luotettava hoitaja
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15 VUOTTA LÄHELLÄ JA TUKENA
Jokainen omaishoitoperhe ja omaishoitokoti on omanlaisensa. Perheiden
erityisten tuen tarpeiden kuunteleminen on yhdistystyössä avainasemassa.
Kotiin annettavan avun merkitys korostuu, kun sairastunut läheinen ei pärjää pitkää hetkeä yksin. Usein kuulemme, kuinka te omaishoitajat kerrotte
omien harrastusten vähentyneen tai jopa kokonaan jääneen. Kuitenkin
ihan jokainen tarvitsee omaa aikaa, mahdollisuuden osallistumiseen ja
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Apu arkeen voi löytyä oman asuinkunnan palveluista, yksityisiltä palveluntuottajilta tai vaikkapa vapaaehtoistoimijan avulla.
Kuopion alueella yhdistys on saanut mahdollisuuden tarjota matalan kynnyksen palvelua näihin tilanteisiin. Sijaispalvelun konkarina Tiina on tehnyt
työtään lähellä ja tukena, omaishoidon arjessa. Näihin vuosiin on mahtunut
satoja omaishoitoperheitä, jotka ovat saaneet mahdollisuuden hengähdyshetkeen: Sairastunut läheinen omaa ohjelmaa sekä kodin ulkopuolisen,
luotettavan ihmiskontaktin. Omaishoitaja kaivattua omaa aikaa ja hetken
irtautumisen omaishoidon arjesta. Omaishoitoperheiltä saadut palautteet
kuvaavat osuvasti työn merkityksellisyyttä. Kodin ulkopuolisesta avusta voi
löytyä ratkaisu moneen kohtaan.
Sijaispalvelua toteutetaan omaishoitoperhelähtöisesti, perheiden tilanteita
kunnioittaen ja vastuullisesti, yhdistyksemme arvojen mukaisesti.
Yhdistys kiittää Tiinaa kaikista näistä työvuosista ja odottaa ilolla tulevia!
Johanna Nikonen, toiminnanjohtaja

OHJEISTUS TILAISUUKSIIN
OSALLISTUMISEEN
Syyskauden alkaessa moni on jo saanut koronarokotteen. Seuraamme
alueellista koronatilannetta. Noudatamme edelleen tarkasti turvallisten
kokoontumisten ohjeistuksia ja vältämme suuria kokoontumisia.
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittaudutaan etukäteen viestitse tai soittamalla.
Tilaisuuksissa on rajattu osallistujamäärä.
Huolehdimme kaikki yhdessä tilaisuuksien terveysturvallisuudesta, turvaväleistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä. Toimintaan ei osallistuta oireisena. Toiminta on avointa kaikille omaistaan hoitaville, eikä
edellytä esim. omaishoidon tuen saamista tai yhdistyksen jäsenyyttä.
Riittää, että huolehdit apua tarvitsevasta läheisestäsi.

YHDESSÄ KAKSIN (OODI OMAISHOITAJILLE)
Vuodet ovat vierineet, sinä ja minä kaksin.
Käsi on jo ryppyinen, mutta hakee toisen kättä,
sydän tuntee lämpöä.
Sinä olet jaksanut ja jaksat hoitaa ja huolehtia minusta ja minä sinusta.
Kyynel silmäkulmassa, onnen ja ilon kyynel. Tästä
meidän täytyy yrittää vaan jatkaa meidän yhteistä matkaa, mutta tärkeintä, että sinä olet siinä.
Birgit Sundgren 19.8.2012

8

9

Vinkkejä syksyyn!
Syksy kolkuttelee jo kulman takana. Tällä sivulla kerromme
muutaman hyvän vinkin, miten voi valmistua tulevaan syksyyn,
sen kauniiseen ruskaan ja pimeämpiin iltoihin.

Karkota väsymys
Syysillat voivat vaikuttaa omaan jaksamiseen ja vireystilaan.
Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio auttaa jaksamaan
paremmin. Herkulliset C-vitamiinipitoiset sitrushedelmät ja
marjat ovat helppoja välipaloja sekä voivat piristää omaa
vireystilaa.

Värikästä kasvien loistoa

Syksy on parasta aikaa istuttaa kasveja, koska helteet ovat
takanapäin ja maassa on vielä kosteutta juurille. Istuta ulos
syksyn kasveja sekä valitse värikkäitä lempikukkia myös
sisälle. Puutarhan ja kukkien hoito hellii mieltä, lievittää
stressiä ja tuo hyvinvointia.

Liiku luonnossa
Syksyllä pääsee ihastelemaan ruska-aikaa, joka maalaa
luonnon upealla väripaleteilla. Lähde ulos nauttimaan
kauniista maisemista ja keräämään hyvinvointia luonnosta.
Alle voit miettiä ja kirjoittaa sinun parhaat vinkit ja ideat tulevaan syksyyn.

OmaisOiva-RYHMÄTOIMINTA
Omaishoitajien ryhmätoiminta on avointa kaikille omaistaan hoitaville riippumatta siitä, saako omaishoidon tukea. Ryhmien tavoitteena on tuoda
tietoa ja tukea lähelle omaishoitajia. Ryhmissä mahdollistuu vertaiskeskustelu
ja toiminta toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmät ovat
omaishoitajan omaa aikaa. Ryhmätoimintaan ilmoittaudutaan etukäteen.
Kuopio
Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52.
Tiistait 7.9., 12.10., 2.11. ja 7.12. klo 13-14.30.
Omaishoitajien vertaistuelliseen keskusteluryhmään mahtuu max. 10 hlö. Ryhmää ohjaavat yhdistyksen hallituksen jäsenet Anna-Liisa ja Marjut. Mukaan
ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 040 552 9846.
Suonenjoki
Päiväkeskus, Sairaalapolku 5.
Torstait 21.10., 18.11. ja 16.12. klo 12-13.30.
Päiväkeskuksessa on tarjolla samanaikaisesti ryhmätoimintaa hoidettaville
läheisille, joilla ei ole muuta sijaishoitomahdollisuutta omaishoitajan ryhmään
osallistumisen ajaksi.
Sekä omaishoitajien että hoidettavien läheisten ryhmiin ilmoittaudutaan
etukäteen ryhmän ohjaajalle, Terille puh. 050 308 0875 viestillä tai soittamalla.
Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä.
Kiuruvesi
Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8.
Maanantait 30.8., 27.9., 25.10. ja 29.11. klo 13-14.30. Joulukuun tapaamisesta
tiedotetaan myöhemmin.
27.9. ja 29.11. tapaamisissa mukana Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, mukaan
ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.
Hoidettaville läheisille on tarjolla omaishoitajien ryhmän kanssa yhtäaikaisesti
omaa toimintaa takkahuoneessa.

Lähde: https://www.is.fi/terveys/art-2000005403145.html
https://www.kekkila.fi/artikkeli/valmista-puutarha-syksyyn/
https://koli24.fi/matkablogi/ruska/
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Vieremä
Kunnanviraston kokoushuone Petter, Myllyjärventie 1.
Torstait 26.8., 23.9., 4.11. ja 9.12.2021 klo 13-15.
Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 494 1575.

Kaavin omaishoitajien ryhmä
Biljardisali, nuorisotalo, Kunnantie 4.

Pielavesi
Seurakuntasali, Pappilantie 11.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Torstait 23.9., 14.10., 18.11. ja 9.12. klo 10-11.30.
Omaishoitajien on mahdollista osallistua srk:n hartauteen ennen ryhmäkokoontumista klo 9.45 samassa tilassa.

Keskiviikot 20.10. ja 10.11. klo 11.30-13.

Siilinjärvi
Siilinjärven Tapaamossa, kirjaston alakerta, Kasurilantie 7.
Keskiviikot 8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 12-13.30.
Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.
Tapaamisiin 18.11. ja 9.12. ilmoittaudutaan diakoni-lähetyssihteeri Minnalle
puh. 040 743 2038.

Villet- miesomaishoitajien ryhmä
Miesten oma ryhmä, jossa vertaistuki mahdollistuu yhdessä toimien ja keskustellen. Kokoontumispaikka vaihtelee, lisätietoja saat Teriltä.

Nilsiä
Leivontupa, Nilsiäntie 78.

Ma 6.9. klo 17.30-19 Kahvittelua ja vertaiskeskustelua. Yhdistyksen toimitila,
Vuorikatu 36 LH 52.

Torstait 9.9., 7.10., 11.11. ja 2.12. klo 13-14.30.

Ti 26.10. klo 17.30-19 Esko kertoo Italian Firenzen automatkailusta. Yhdistyksen
toimitila, Vuorikatu 36 LH 52.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.
Juankoski
Virastotalo 3.krs kokoushuone, Juankoskentie 13.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Tiistait 21.9., 12.10., 16.11., 21.12. klo 13-14.30.

Joulupaja
Joulupajassa virittäydytään joulun tunnelmaan yhdessä tehden, tervetuloa!

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio.

Kaavi
Omaishoitajien syyskahvit

Keskiviikko 17.11. klo 17-19 joulukorttien askartelua,
tiistait 30.11. ja 14.12. klo 13-15 jouluaskartelua.

Seurakuntasalissa, Kirkkorannantie 1.
Tiistaina 7.9. klo 13-14.30.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry ja seurakunta kutsuvat omaishoitajat syyskahveille. Tilaisuudessa tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia vertaistuen merkeissä, virkistäydytään tuolijumpalla ja saa tietoa omaishoidosta.
Ilmoittaudu mukaan 31.8. mennessä puh. 050 308 0875.
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OmaisOiva-KAHVILAT

Omaishoitajien valokuvausryhmän näyttelyn avajaiset

Omaishoitajien ja hoidettavien läheisten yhteinen hetki kahvikupposen äärellä. Piipahda paikalla oman aikataulusi mukaan. Toimintaan ilmoittaudutaan
etukäteen.

Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, 70100 Kuopio

Karttula

13.10. Yhdistyksen sijaishoitaja Tiina Kainulainen mukana tapaamisessa.

Omaishoitajien WhatsApp-valokuvausryhmä on kevään ja kesän ajan lähetellyt toisilleen valokuvia luonnon hehkuvasta kauneudesta. Ryhmän kuvaajat asuvat ympäri Pohjois-Savoa ja kuvien kautta on ryhmässä saatu ihastella eri paikkakunnilta maisemia ja kesän puhkeamista loistoonsa. Ryhmän
valokuvista avataan syys-lokakuuksi yhdistyksen toimitilan seinille näyttely.
Valokuvausnäyttelyn avajaisia vietetään pe 10.9. ja sen jälkeen näyttelyä saa
ihastella jokainen toimitilassa käydessään.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.

Karttulatalo, kokoushuone 2, Kissakuusentie 6.
Keskiviikot 15.9., 13.10., 17.11. ja 15.12. klo 13-14.30.

Perjantaina 10.9. klo 10-11.30.

Oivaltajien iltakahvit - erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille
Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio.
Maanantait 13.9., 4.10. ja 1.11. klo 17.30-19.
Mukaan ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 050 308 0875.
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OMAISHOITAJIEN WHATSAPP VALOKUVAUSRYHMÄN TUOTOKSIA.
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KUTSU MEIDÄT KOTIISI OMAISHOITAJIEN
ETÄKAHVIHETKET
- ”Yllättävän helppoa!” – tuumasi
omaishoitaja.

VINKKI:

Tule mukaan kokemaan
uudenlaista vertaistoimintaa:
mahdollisuus osallistua omalta
kotikoneelta omaishoitajien
etäkahvihetkiin! Yhteiset hetket
muiden ihmisten kanssa ovat
tärkeitä, ne tuovat virkistystä ja
voimaa.

ETÄKAHVIHETKIEN AIHEET:
•

ma 13.9. klo 13-14 Kuulumisten vaihtoa.

•

ti 28.9. klo 13-14 Omaishoitoperheiden kodin turvallisuus.

•

ti 5.10. klo 14-15 Kysy ja keskustele omaishoidosta.

•

ke 27.10. Klo 13-14 Yhteinen etäjumppa.

•

ma 8.11. klo 12-13 Omaishoitajan vapaat.

•

ma 22.11. klo 12-13 Omaishoitajan voimavarat ja jaksaminen.

•

ma 13.12. klo 12-13 Joulutunnelmointia.

Varaa henkilökohtainen opastus
oman tietokoneesi tai älylaitteesi
käyttöön. Voimme harjoitella esim.
omaishoitajien etäkahvihetkiin
osallistumista.
Alkuun ajatuskin osallistumisesta on
voinut jännittää, lopulta
osallistuminen on kuitenkin ollut
yllättävän helppoa. Yhteiset hetket
etäyhteydellä ovat olleet kaivattuja
kohtaamisen hetkiä sekä kaikkineen
onnistumisen kokemuksia.

Järjestämme tapaamisia
Microsoft Teamsin välityksellä.
Osallistuaksesi tapaamisiin tarvitset:
➢ tietokoneen tai älylaitteen,
➢ nettiyhteyden sekä
➢ sähköpostiosoitteen.

Kotitietokoneelta osallistuminen on
mahdollistanut korona-aikana
turvallisen vertaistuellisen
keskustelun. Tämä on kaikille uutta,
joten on harjoiteltu yhdessä!

Laita itsellesi ja läheisellesi
lämpimänä höyryävät kahvit
mukeihin ja kata valmiiksi pöydän
ääreen. Tulehan mukaan
harjoittelemaan etätapaamisiin
osallistumista yhdessä muiden
omaishoitajien kanssa!

➢ Ilmoittaudu etäkahvihetkiin mukaan viimeistään edellisenä päivänä,
niin saat lisäohjeita ja osallistumislinkin sähköpostiisi.
➢ Ilmoittautumiset Terille: puh. 050 308 0875 /
teri.kari@psomaishoitajat.fi .
➢ Jos yhteyden kanssa on ongelmia, voit aina soittaa meille ja
selvitellään tilannetta yhdessä!
Kuva: pixabay.com

Kuva: pixabay.com
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LIIKUNNAN ILOA!

KURSSEJA JA MUUTA TOIMINTAA

Omaishoitajien kuntosalivuoro

Ovet-valmennus sairastuneiden läheisille
Iisalmi, Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4.
Ke 22.9. ja 29.9., to 7.10, ke 13.10., to 28.10. ja ke 3.11.2021 klo 13-15.

Suokadun toimintakeskus, Suokatu 6, Kuopio.
Maanantaisin klo 11.15. Koronatilanteen vuoksi mukaan ilmoittaudutaan ja kuntosalikäyntejä porrastetaan. Lisätiedustelut, Pirkko puh. 044 035 3520.

OMAISHOITAJIEN
WhatsApp-RYHMÄ

Ovet-valmennus sopii kaikille omaistaan auttaville, jotka kaipaavat tietoa ja vertaistukea. Kurssilla käsitellään omaishoidon arjessa jaksamista, hoivatyön perusteita
sekä yhteiskunnan palveluja. Kurssille mahtuu kahdeksan (8) ensimmäiseksi ilmoittautunutta osallistujaa. Ilmoittaudu mukaan 17.9. mennessä: Johanna Nikonen puh.
050 494 1575 tai johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi.
Yhdistys vierailee lisäksi Yhdistystalo Vakan porinapiirissä 22.11.2021 klo 12-14 keskustelemassa omaishoidosta.

KUOPION ALUEEN OMAISHOITAJIEN WhatsApp-RYHMÄ
Ryhmän tarkoituksena on tuoda tietoa ja tukea lähelle omaishoitajia.
Ryhmän kautta yhdistys voi lähettää sinulle ajankohtaista tietoa,
kutsuja tapahtumiin ja tilaisuuksiin. WhatsApp-ryhmässä mahdollistuu
yhteydenpito muiden omaishoitajien kanssa.
Ilmoittaudu mukaan omaishoitajien WhatsApp-ryhmään!
o Osallistumiseen tarvitset älypuhelimen, johon on asennettu
maksuton WhatsApp-pikaviestinsovellus.
o WhatsAppin käyttämiseen saa apua ja ohjeistusta Teriltä. Ole
yhteydessä, niin harjoitellaan yhdessä.
o Ryhmään on helppo liittyä ja siitä voi poistua, kun haluaa.
o Huomioitavaa on, että muut ryhmäläiset näkevät
puhelinnumerosi ja nimimerkkisi.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Teri, omaistoiminnanohjaaja
puh. 050 308 0875
Kuva: pixabay.com

MUSIIKISTA VOIMAVAROJA ARKEEN –KURSSI
Kurssi on tarkoitettu yli 60-vuotiaille pariskunnille ja se kokoontuu etäyhteydellä
torstaisin 1.9.2021 alk. klo 9.30-11.30. Tällä kurssilla saatte latautua rankasta arjesta musiikin keinoin sekä välineitä musiikin käyttöön kotonanne. Samalla kohtaatte
muita samassa elämäntilanteessa olevia. Opettajana kurssilla toimii Emmi Virtanen,
Musiikkipedagogi/Yhteisömuusikko. Yhteydenotot: emmivir@gmail.com tai puh. 0452356587. Kurssi on osallistujille maksuton, yhdistys maksaa osallistumismaksun.
INNOSTU AUTTAMAAN - Vapaaehtoistoiminnan koulutus Tuusniemellä
Yhdistys järjestää koulutuksen yhteistyössä Kansalaistoiminnankeskus Tukipilarin
kanssa. Koulutus sisältää yhteensä kolme koulutuskertaa: tiistait 2.11., 9.11. ja 16.11.
Klo16.30 -18, joissa käsitellään vapaaehtoistoiminnan perusteita. Koulutus soveltuu
vapaaehtoistoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille henkilöille. Tarkempia lisätietoja
Johannalta, puh. 050 494 1575.
HYVINVOINTIWEBINAARI: Tunteet omaishoitosuhteessa - Hyvä, paha aggressio.
Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio. Torstaina 21.10. klo 16.30-18.
Kokoonnutaan toimitilaamme seuraamaan omaishoitajille ja kaikille läheisestään
huolehtiville suunnattu webinaari, jonka aiheena on tunteet omaishoitosuhteessa.
Omaishoitosuhteessa herää monenlaisia tunteita, joista osa voi tuntua ristiriitaisilta
ja hankalilta. Tunteet itsessään eivät kuitenkaan ole hyviä tai pahoja, ja niillä kaikilla
on oma tärkeä viestinsä. Mitkä tunteet ovat sinulla olleet keskeisessä roolissa ja mitä
tunteita olet ehkä tukahduttanut? Tiedätkö, mitä on rakentava aggressio ja miksi
sitä kannattaa vahvistaa? Webinaarista saat tietoa voimavarojesi tueksi ja keinoja,
joilla ehkäiset pinnan palamista.
Ilmoittaudu mukaan 14.10. mennessä: puh. 050 308 0875.
Webinaarin järjestää Omaishoitajaliitto. Webinaarin voi katsoa myös kotikoneelta,
jolloin lisätietoja osallistumiseen saa liiton nettisivuilta.
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VALTAKUNNALLINEN OMAISHOITAJIEN VIIKKO 21.-28.11.2021
Omaishoitajien valtakunnallisella viikolla järjestämme tapahtumia eri puolilla toiminta-aluettamme. Viikon valtakunnallinen pääjuhla toteutuu tänä vuonna Kuopiossa:
Omaishoitajaviikon pääjuhlaa vietetään Kuopion kaupungintalon juhlasalissa 25.11.
klo 12.30–16.00. Tilaisuus striimataan, joten juhlaan voi osallistua myös verkossa. Tarkempia lisätietoja juhlasta tulee myöhemmin, seuraathan tiedotustamme.

OMAISHOITAJIEN ILMOITUKSIA
Vertaistuen muotoja on monia. Tässä uusi tapa löytää muita omaishoitajia, jotka
ovat samassa elämäntilanteessa. Sinunkin on mahdollista laittaa oma ilmoituksesi jäsenlehtiseen esille, olethan yhteydessä! Vertaistuen lisäksi voit ilmoittaa myös muista
tuen tarpeista.
Etsitään vertaistukea:
”Olen 68-vuotias mieheni omaishoitaja. Mieheni sairastaa otsa-ohimolohkodementiaa, joka on kohtuullisen harvinainen. Vaikka se luokitellaan muistisairaudeksi, niin
muisti ei ole ensimmäinen, mikä oireilee. Meillä ensimmäisiä oireita oli toimintakyvyn
heikkeneminen. Haluaisin tutustua vertaistuen merkeissä vastaavassa tilanteessa
oleviin henkilöihin.”
Etsitään mökki-isäntää:
“Olen mieheni omaishoitaja. Sairauden edetessä monet hommat ovat jääneet minulle. Varmaan on muitakin naisia, joille on käynyt näin. Olemme kesäisin mielellään
mökillä ja kaikenlaista tekemistä on paljon”.

TUETUT LOMAT
Omaishoitajaliiton lomaoppaasta ja kotisivuilta löytyy lomia erilaisiin omaishoitotilanteisiin ympäri Suomea. Koronatilanne voi vaikuttaa lomien toteutumiseen ja osallistumisen voi perua. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa yhdistykseltä. Lomia voi hakea myös sähköisesti www.mtlh.fi. Muistathan, että Kela
järjestää kuntoutuskursseja omaishoitajille ja parikurssina yhdessä hoidettavan
läheisen kanssa.

TOIMINTAA JA TUKEA KOTIIN
Sijaispalvelu
Yhdistyksen sijaishoitaja Tiina Kainulainen tekee lyhytaikaista sijaistoimintaa
perheissä. Sijaispalvelua voi käyttää omaishoitajan levon, asioinnin tai harrastustoiminnan mahdollistamiseksi Kuopion alueella. Ota yhteyttä: Tiina puh.
050 431 2775.
OivaHetki
Yksilöllistä ja luottamuksellista keskustelutukea, kuuntelua, yhdessä olemista ja
hetki omaishoitajan omaa aikaa. OivaHetki mahdollistuu kotona tilanteissa,
joissa tapaamista ei ole mahdollista järjestää kodin ulkopuolella. Varaa OivaHetki: Johanna puh. 050 494 1575 tai Teri puh. 050 308 0875.

Mökki-isäntä auttaa omaishoitoperhettä arjen askareissa mökillä, kuten nurmikon
leikkuussa ja muissa pihatöissä. Tämän omaishoitoperheen mökki sijaitsee Kaavilla.
Mökki-isäntä toimii vapaaehtoisena arjen auttajana.
Olethan yhteydessä omaistoiminnanohjaaja Teriin, niin välitetään yhteystietonne
puolin ja toisin tiedoksi!
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JÄSENYYS

KIITOS KANNATTAJAJÄSENILLEMME:

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki omaistaan tai läheistään hoitavat tai
muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt.

FysioSenior Palveluja mm.: fysioterapia, Fascia-käsittely, lymfaterapia, lantiopohjan fysioterapia, kuntosalipalvelut, Mediteam-hoitosukkien ja apuvälineiden
jälleenmyynti. Toimipisteitä Kuopiossa, Juankoskella
& Siilinjärvellä. Puh. 044 224 0031 tai info@fysiosenior.
fi FysioSeniorin fysioterapia-palveluista 10 % alennus
Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n jäsenille.

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi.
Jäsenedut:
• Lähellä-lehti (4 numeroa vuodessa)
• Palveluopas
• Lakineuvontaa ennakkotapauksissa
(ei-jäsenille maksullinen, 80 euroa per lausunto)
• Paikalliset jäsentiedotteet

T:mi Matti Laiho – tervetuloa hoitaviin käsiin. Perinteistä jäsenkorjausta ja hierontaa. Myös koti- ja työpaikkakäyntejä. Puh. 040 823 3625.

Paikallisyhdistyksemme jäseneksi pääsee liittymällä Omaishoitajaliittoon. Yksi
liittyminen riittää. Sen voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdistykseemme tai liiton
nettisivuilla www.omaishoitajat.fi/jasenasiat.

Hoiva- Ja Kotityöpalvelut Minna Kujanpää. Kuopio:
kotipalvelu (tilapäinen), lapsiperheiden kotipalvelu,
omaishoito/sijaispalvelu, veteraanien kotona asumista tukevat palvelut. Puh. 045 124 8414.

Omaishoitajaliitto laskuttaa jäsenmaksut ja tilittää niistä puolet yhdistyksen
toiminnan käyttöön. Jäsenrekisteriotteeseen voi tutustua osoitteessa www.
omaishoitajat.fi/jasenasiat/. Jäsenen tiedot jäävät ainoastaan liiton ja paikallisyhdistyksen käyttöön.

KotiKunto – Kotona asumisen tueksi. Fysioterapiaa –
toimintaterapiaa ja kotipalvelua Kuopion, Nilsiän ja
Siilinjärven alueella. Mia Heiskanen Puh. 044 977 9825,
www.kotikunto.fi
K-Rauta, JooRauta Oy.

KANNATTAJAJÄSENYYS
Omaishoitajayhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt,
yritykset ja yhteisöt. Omaishoitajaliitto laskuttaa kannattajajäsenmaksut. Kannattajajäsen maksaa jäsenmaksua oman valintansa mukaan 50 €, 70 €, 100 €
tai enemmän. Kannattajajäsenmaksujen avulla yhdistys järjestää omaishoitajille virkistystä ja vertaistukitoimintaa.
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TimberNova Oy TimberTuning
Kosmos Rent a Car
Kuopion Ensimmäinen apteekki – Avaimia terveyden
ja sairauden hoitoon sekä terveyden edistämiseen.
Vuorikatu 22, Kuopio, puh. 044 744 2501.
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FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - KOTIPALVELU

POHJOIS-SAVON OMAISHOITAJAT RY

Toimisto: Vuorikatu 36 LH 52, 70100 Kuopio, avoinna sopimuksen mukaan.
Toimitilaamme on mahdollista varata OivaHetki – kahdenkeskinen keskusteluaika, ole yhteydessä - tapaaminen voi järjestyä nopeallakin aikataululla!
Puhelin: 050 494 1575, 050 308 0875
Sähköposti: yhdistys@psomaishoitajat.fi
Kotisivut: www.psomaishoitajat.fi
Facebook: www.facebook.com/PohjoisSavonOmaishoitajat

KYSY OMAISHOIDOSTA-CHAT
Keskustele luottamuksellisesti ja nimettömästi netissä. Omaishoitajaliiton ja
yhdistysten neuvojat vastaavat chatissa kysymyksiin. Vertaischatissa keskustelutukena toimii itse omaishoidon kokenut vapaaehtoistoimija.
Neuvontachat palvelee ma-pe klo 9-12.
Omaishoidon vertaischat palvelee ke klo 10-12.
Chatin löydät osoitteesta psomaishoitajat.fi .

Hallitus
Puheenjohtaja: Kari Hiltunen
puh. 050 363 2133.
sähköposti:
kari.hiltunen@psomaishoitajat.fi
Varapuheenjohtajat: Reino Niiranen puh. 050 057 6436 ja
Riitta Lyra puh. 050 367 0913.

OMAISHOITAJALIITON NEUVONTAPUHELIN PALVELEE OMAISHOITAJIA JA
TYÖNTEKIJÖITÄ
Liiton valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon
kysymyksissä niin omaishoitajia kuin omaishoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia.
Numeroon 020 7806 599 voi soittaa ma–to klo 9–15.

Jäsenet: Anna-Liisa Koistinen puh. 050 496 0280. Marjut Paakkonen puh. 040
552 9846. Hannele Räty puh. 050 5570 837. Arja Laitinen puh. 044 567 7015.

Puhelun hinta on lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min ja
matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min.

Sijaispalvelu Kuopion alueella
Varaukset
Tiina Kainulainen, sijaishoitaja
puh. 050 431 2775
sähköposti:
tiina.kainulainen@psomaishoitajat.fi

www.omaishoitajat.fi
Ilmoitamme ajankohtaisista asioista kotisivuillamme www.psomaishoitajat.fi ja
Facebookissa www.facebook.com/PohjoisSavonOmaishoitajat sekä ajoittain
paikallislehdissä. Aina voit myös olla yhteydessä ja kysyä: puh. 050 494 1575
tai 050 308 0875.

OmaisOiva –toiminta
Johanna Nikonen,
toiminnanjohtaja
puh. 050 494 1575
sähköposti:
johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi
Teri Kari,
omaistoiminnanohjaaja
puh. 050 308 0875
sähköposti:
teri.kari@psomaishoitajat.fi
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YLÄRAAJAT

LIHASKUNTOJUMPPAA ARJEN ASKAREIHIN

Aina ei ole aikaa tai mahdollisuutta lähteä jumppaan. Tämä ei kuitenkaan estä huolehtimasta
omasta lihaskunnosta, vaan lihasvoimaa voi harjaannuttaa myös arkiaskareiden lomassa. Tähän
olemme koonneet esimerkkejä ala- ja yläraajojen liikeistä, jotka onnistuvat kotiaskareiden
yhteydessä.

Hauiskääntö (vahvistaa hauislihasta)
Seiso tukevassa asennossa ja ota molempiin käsiin painot, esim. maitopurkki/mehupullo.
Koukista kyynärvarsia rauhallisesti vuorotellen tuoden painoa kohti olkapäätä ja laske
rauhallisesti alas. Huomioi, että kyynärpää pysyy vartalossa kiinni.
•

Tee tätä pöytää kattaessasi. Samalla, kun otat jääkaapista juomia pöytään.

ALARAAJAT

LISÄHAASTETTA:
Ota painavampi paino
Tee useampia toistoja
Hidasta liikettä.
Punnerrus (vahvistaa yläselän, käsivarsia sekä rintarankaa)

Varpaille nousu (vahvistaa pohjelihaksia ja kehittää tasapainoa)
Seiso ryhdikkäänä haara-asennossa ja nouse siitä ylös varpaille. Nosta kantapäitä
mahdollisimman korkealle niin, että liike tuntuu pohkeissa. Laske kantapäät hitaasti lattiaan.
•

Tee tätä hampaita pestessäsi tai ruokaa laittaessa. Tarvittaessa voit ottaa tukea toisella
kädellä lavuaarin reunasta kevyesti.
LISÄHAATETTA:
Seiso ilman tukea
Laita nilkkapainot

Seiso kasvot seinään päin ja nojaa seinään. Pidä kädet vähän hartioita leveämmällä pään
korkeudella. Punnerra seinää vasten ja pidä vartalo koko ajan tiukkana.

•

Tee tätä odottaessasi kahvin tippumista.

LISÄHAASTETTA:
Siirrät jalat kauemmaksi seinästä
Nouse vähän varpaille

Kyykky (vahvistaa reisilihaksia)
Seiso lantionlevyisessä haara-asennossa varpaat eteenpäin. Pidä selkä suorassa ja lähde
laskeutumaan hitaasti kyykkyyn vieden takapuolta hieman taaksepäin. Katso, että polvet
pysyvät samassa linjassa varpaiden kanssa. Tarvittaessa voit laittaa pienen pallon polvien
väliin.
•

Tee tätä muutama kerta aina mainoskatkolla tai pyykkiä kuivamaan laittaessa.
LISÄHAASTETTA:
Tee vähän syvempi kyykky
Ota jokin paino syliin, esim.
mehupullo/ painava kirja

Lonkan ojennus ja loitonnus (vahvistaa pakaralihasta)
Seiso ylävartalo suorana ja pidä se suorana koko liikkeen ajan. Huomioi, että varpaat pysyvät
koko ajan eteenpäin. Lähde ojentamaan jalkaa suoraan taaksepäin muutamia kertoja ja sen
jälkeen sivulle muutamia kertoja. Vaihda jalkaa.
•

Tee tätä aamupuuroa keittäessä tai vaikka ikkunoita pestessä. LISÄHAASTETTA:
Laita nilkkapaino
Ota kuminauha käyttöön

Muista aina jumpatessa kuunnella omaa kehoa ja lopeta liike, mikäli se tuottaa kipua. Ota
liikunnasta ilo irti ja nauti. Laita hyvä musiikki soimaan ja tanssi mopin kanssa lattioita
luututessa. Muista, jokainen askel ja liike on eteenpäin.

MUISTIINPANOJA

Osoite:
Vuorikatu 36 LH 52, 70100 Kuopio
050 494 1575 | 050 308 0875
yhdistys@psomaishoitajat.fi
www.psomaishoitajat.fi

