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KOKOUSKUTSU

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n syyskokous 

Tiistaina 11.10.2022 klo 16.30 os. Vuorikatu 36 lh 52, 70100 Kuopio 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistumisesta on 

ilmoitettava 5.10.2022 mennessä sähköpostilla  

yhdistys@psomaishoitajat.fi tai Kari Hiltunen puh. 050 363 2133. 

Tervetuloa! - Hallitus

Jäsenlehti 2/2022 

23.6.2022

Osallistavaa hyvinvoinnin edistämistä 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen mittavan uudistuksen 
valmistelut ja toimet ovat edenneet suunnitelmien mukaan tulevalla hyvin-
vointialueellamme Pohjois-Savossa. Myös omaishoidon tuki siirtyy vuoden 
2023 alusta alkaen kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Yhden-
vertaisuus, tarvelähtöisyys ja saavutettavuus ovat eräitä keskeisiä tavoittei-
ta, jotka ohjaavat alueen sote-palvelujen suunnittelua ja toteutusta. 

Omaishoitajien hyvinvoinnin ja aseman parantamiseksi tavoitteena on 
kehittää ja yhtenäistää omaishoidon kokonaisuutta, niin hoitopalkkioi-
den kuin myös eri tukimuotojen osalta. Yhtenäistämisessä yhdistyksemme 
painottaa niitä alueemme kuntien parhaita käytänteitä, jotka jo toimivat 
hyvin. Omaishoitajan, hänen läheisensä ja perheen yksilöllinen, tarpeiden 
mukainen arviointi tulee olla keskiössä, kun palvelusuunnitelmaa tehdään 
ja päivitetään. Haluankin rohkaista Teitä omaishoitajina tuomaan esille juuri 
niitä omia ja läheisenne tarpeita, joihin kaipaatte apua. 

Varsinkin, kun kehitetään ennaltaehkäiseviä ja mahdollisimman varhaisen 
tuen asiakaslähtöisiä palveluja, tarvitaan monen tahon yhteistyötä ja osaa-
mista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohella nähdään nyt entistä tärkeämpä-
nä järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden osuus. Palveluiden 
käyttäjien, asiakkaiden näkemystä arvostetaan ja heidän asiantuntemus-
taan halutaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä. Laki myös velvoittaa 
hyvinvointialueen tekemään yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisessä mm. yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen kanssa. Mielestäni 
tähän yhteistyöhön, osallistumiseen ja kehittämistyöhön on hyvä pohja ja 
yhteinen tahtotila meillä Pohjois-Savossa. Yhdistyksenä ja omaishoitajina 
ollaan siis rohkeasti ja oikeutetusti vaikuttamassa, yhteiseksi hyväksi.

Hyvää, virkistävää ja voimaannuttavaa kesäaikaa Teille kaikille! 

Riitta Anttila 
omaishoitaja, aluevaltuutettu  

Vieremä

Kiuruvesi Sonkajärvi

Iisalmi

Lapinlahti

Rautavaara

Pielavesi

Keitele

Siilinjärvi

Kuopio

Kaavi

Tuusniemi

Varkaus

Leppävirta
Suonenjoki

Rautalampi

Vesanto

Tervo

Joroinen
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Pieniä, suuria tekoja 
Isäni sanoi aikanaan osuvasti: ”Ei ole väliä sillä, mitä me saamme elämääm-
me, vaan sillä, keitä me saamme”. Isäni sanat palasivat mieleeni, kun eräs 
omaishoitaja totesi: ”Paljon riippuu siitä, millaisen henkilögallerian saamme 
osaksemme”.    

Kokemus yhteenkuuluvuudesta, luottamuksesta ja saadusta avusta raken-
tuu erilaisista osatekijöistä. Toisten tuen tarpeet täyttyvät omassa lähipiirissä, 
joidenkin ulkopuolisella avulla. Joku löytää yhteyden vertaisryhmästä, toinen 
kahden kesken kohdatessa.  

Kutsuimme Teidät keväällä keskustelemaan Pohjois-Savon hyvinvointi-
alueen aluevaltuutettujen kanssa omaishoidosta ja tarvittavista tukitoimista. 
Omaishoidon arjen puheenvuorot nostivat elävästi esille sen, miten moni-
naista ja ainutlaatuista omaishoito todella on. Keskustelutilaisuuden otsikko 
”Kohti omaishoitomyönteistä Pohjois-Savoa” kuvaa yhdistyksemme tavoitet-
ta. Yhdessä vaikutamme parhaiten ja kuljemme askel kerrallaan tätä tavoi-
tetta kohti. 

Omaishoitoa tukevien palvelujen tulee olla monipuolisia ja tarvelähtöisiä, 
perheidenne erityisiä tilanteita huomioivia. Omaishoitomyönteisessä Poh-
jois-Savossa muistetaan sekin, miten monista palasista hyvinvointi koostuu. 
Joskus kokemus saadusta avusta syntyy hyvin pienillä, mutta vaikutuksiltaan 
suurilla, teoilla. Näitä tekoja voimme jokainen tehdä arjessamme.   

Kohdalle osuvan henkilögallerian merkitys korostuu silloin, kun elämässä 
tarvitaan tukea. Yhdistyksessämme saan ilolla seurata kohtaamisten taikaa: 
niitä hetkiä, kun ihmisten välillä syntyy syvä ymmärrys ja tunne siitä, että täs-
sä ei olla yksin. 

Valoisaa kesää kaikille! 

Johanna Nikonen  
toiminnanjohtaja 

P.S. Seuraava Kohti omaishoitomyönteistä Pohjois-Savoa-tilaisuus järjeste-
tään syksyllä 

KESÄN JA SYYSKAUDEN 2022  
TOIMINTA 
Toiminnasta löytyy vaihtoehtoja omaishoitajille ja omaishoitoperheille. Osallis-
tua voi itselle sopivaan toimintaan asuinpaikasta riippumatta.  

OmaisOiva-RYHMÄTOIMINTA 

Omaishoitajien ryhmätoiminta on avointa kaikille omaistaan hoitaville riip-
pumatta 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. Ryhmien ohjaajina toimivat omaistoiminnanoh-
jaaja Eija (Terin sijainen 2022), toiminnanjohtaja Johanna sekä oivat vertaisoh-
jaajat.   
 
Kuopio 

Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52. 
Tiistait 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12. klo 13–14.30. 
Omaishoitajien vertaistuelliseen keskusteluryhmään mahtuu max. 10 hlö. Ryh-
mää ohjaavat yhdistyksen hallituksen jäsenet Anna-Liisa ja Marjut. Mukaan 
ehtii ilmoittautua vaikka edellisenä päivänä puh. 040 552 9846. 

Suonenjoki 

Päiväkeskus, Sairaalapolku 5.  
Torstait 8.9., 6.10., 10.11. ja 1.12. klo 13–14.30. 
Päiväkeskuksessa on tarjolla samanaikaisesti ryhmätoimintaa sairastuneille 
läheisille, joilla ei ole muuta sijaishoitomahdollisuutta omaishoitajan ryhmään 
osallistumisen ajaksi. Sairastuneiden läheisten ryhmään ilmoittaudutaan etu-
käteen ryhmänohjaajalle puh. 050 308 0875 viestillä tai soittamalla.  
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Kiuruvesi  

Maanantaina 29.8. yhteinen syyskauden aloitus omaishoitajille ja sairas-
tuneille läheisille Hyvölänniemen leirikeskuksessa (yhteistyössä Lions Club 
Kiuruvesi/Helmiina ry) klo 10–14 osoitteessa Hyvölänniementie 107, 74700 
Kiuruvesi. Huom! Ruokatarjoilun ja ohjelman vuoksi ilmoittautumiset viestillä 
tai puhelimitse 22.8. mennessä puh. 0400 988 713.  

Muut tapaamiset: Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8.  

Maanantait 26.9., 24.10. ja 28.11. klo 13–14.30. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Hoidettaville läheisille on tarjolla omaishoitajien ryhmän kanssa yhtäaikai-
sesti omaa toimintaa takkahuoneessa. 29.8. ja 24.10. tapaamisissa mukana 
Pohjois-Savon Omaishoitajat ry. 

Tiistaina 13.12. klo 10 seurakunnan kerhojen yhteinen jouluhartaus kirkossa, 
jonka jälkeen kahvit seurakuntatalolla. 

Vieremä 

Kunnanviraston kokoushuone Petter, Myllyjärventie 1. To 1.9. ja ke 5.10. sekä 
torstait 3.11. ja 8.12. klo 13–15. Huom. lokakuussa tapaamme keskiviikkona, 
muulloin torstaisin 1 krt/kk.
 
Pielavesi 

Seurakuntasali, Pappilantie 11. 
Torstait 22.9., 20.10., 24.11. klo 10–11.30. ja 15.12. klo 10–12. 
Mahdollinen seurakunnan hartaus ennen tapaamisia varmistuu syyskaudel-
la. 
 
Nilsiä 

Nilsiän asukastila, Nilsiäntie 78.  
Torstait 15.9., 13.10., 17.11. ja 8.12. klo 13.30–15.00.  
 
Juankoski 

Virastotalo 3. krs kokoushuone, Juankoskentie 13. 
Maanantait 12.9., 10.10., 14.11. ja 19.12. klo 13–14.30. 
 

Kaavi 

Biljardisali, nuorisotalo, Kunnantie 4. 
Keskiviikot 21.9., 5.10., 23.11. ja 21.12. klo 11.30–13. Samanaikaisen sairastu-
neiden läheisten ryhmän varmistus puh. 050 308 0875. 

Tuusniemi 

Nuorisotila, Keskitie 22. 
Maanantait 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12. klo 13–15.
 
Siilinjärvi 

Siilinjärven Tapaamo, kirjaston alakerta, Kasurilantie 7. 
Keskiviikot 7.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. klo 12–13.30. 
 
Villet- miesomaishoitajien ryhmä 

Miesten oma ryhmä, jossa vertaistuki mahdollistuu yhdessä toimien ja keskus-
tellen. Kokoontumispaikka vaihtelee. Ensimmäinen tapaamiskerta yhdistyk-
sen toimitilassa, Vuorikatu 36 LH 52, 5.9. klo 12.00–13.30.  

OmaisOiva-KAHVILAT 
Omaishoitoperheiden yhteinen hetki kahvikupposen äärellä. Piipahda 
paikalla oman aikataulusi mukaan. Ajoittain OmaisOiva-kahviloissa on jokin 
teema tai vierailijoita, välillä yhteistä vapaamuotoista keskustelua. 

Karttula 
Karttulatalo, kunnanhallituksen huone 2, Kissakuusentie 6. 
Keskiviikot 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. klo 13–14.30. 
 
Oivaltajien iltakahvit - erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille 
Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio. 
Maanantait 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12. klo 17.30–19. 
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Heinäkuu 

22.7. Tena-esittelijän 
vierailu 

 
29.7. Vertaistuellista 

keskustelua, 
järjestäjänä 

puheenjohtaja Kari 
Hiltunen

Elokuu 

5.8. Kaltoinkohtelu 
12.8. Arjen 

apuvälineet, Alina 
Hoivatiimi vierailee 

19.8. Ulkoilu tai 
liikunta sisällä 
26.8. Muisti-

koordinaattorin 
vierailu 

Syyskuu 

2.9. 
9.9. 

16.9. Alina Hoivatiimi 
vierailee, 

mahdollisuus 
verenpaineen 
mittaukseen 

23.9. 
30.9. 

Lokakuu 

7.10. Näy pimeässä -
teema 

 
14.10. 

 
21.10. 

 
28.10. 

Marraskuu 

4.11. Pyhäinpäivä-
teema 
11.11. 

18.11. Alina 
Hoivatiimin vierailu, 

mahdollisuus 
verenpaineen 
mittaukseen 

25.11. 

Joulukuu 

2.12. 
 

9.12. 
 

16.12. Joulu-
tunnelmointia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OMAISHOITOPERHEIDEN  

PERJANTAIKAHVIT 
Yhdistyksen toimitila 

Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio 

Perjantaisin klo 12–13.30 
 
 

 
 

Pistäydy porisemaan perjantaikahveille! 
Kahveilla on vaihtelevia teemoja ja vierailijoita sekä aika ajoin yleistä kuulumisten vaihtoa. 

Lisätietoja Eijalta puh. 050 308 0875 tai eija.happonen@ps.omaishoitajat.fi.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
 
 

                                              Kuva: pixabay.com 

 

 
 
 

 
 
 
OMAISHOITOPERHEIDEN ETÄKAHVIHETKET 2022 
 
Jatkamme kahvittelua myös etänä, osallistuminen onnistuu vaikka kotisohvalta!  
Syksyn aiheita lisätään toiveiden mukaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki tutut ja uudet 
etäosallistujat! 
 
 
- to 21.7. klo 12–13.15 Tuetut lomat 
- to 4.8. klo 12–13.15 Vahvuusvartti 
- ti 23.8. klo 12–13.15 Parisuhteen roolikartta® 
- ti 13.9. klo 14–15.15 Kuulumisten vaihtoa 
- to 29.9. klo 12–13.15  
- ti 11.10. klo 13–14.15                                                                            
- ke 26.10. klo 14–15.15 
- ti 8.11. klo 12–13.15 
- ti 22.11. klo 13–14.15 
- ma 5.12. klo 12–13.15 
 
 
 
 
 
 
 
Osallistuaksesi etäkahvihetkeen tarvitset 
- tietokoneen tai älylaitteen 
- nettiyhteyden 
- sähköpostiosoitteen 
 
Varaa tarvittaessa henkilökohtainen opastus meiltä 
oman tietokoneesi tai älylaitteesi käyttöön.  
 
Ilmoittaudu viimeistään edellisenä päivänä, niin  
saat lisäohjeitaja osallistumislinkin sähköpostiisi.  
Samalla voit ilmoittautua kutsulistalle, jolloin saat  
osallistumislinkin etäkahville aina  
automaattisesti sähköpostiisi.  
 
Ilmoittautumiset  
Johannalle: puh. 050 494 1575  
johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi 
tai Eijalle puh. 050 308 0875 /  
eija.happonen@psomaishoitajat.fi  

Kuva: pixabay.com 

”Mukavaa nähdä 
muita 

omaishoitajia 
ympäri Pohjois-

Savon!” 
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KURSSEJA JA MUUTA TOIMINTAA 
Ovet-valmennus sairastuneiden läheisille  

Lapinlahti, Terveyskeskuksen viriketupa, Kansantie 10.  
Keskiviikot 31.8., 7.9., 14.9., 21.9. ja 28.9. klo 12.30–15.  

Ovet-valmennus sopii kaikille omaistaan auttaville, jotka kaipaavat tietoa ja 
vertaistukea. Kurssilla käsitellään omaishoidon arjessa jaksamista, hoivatyön 
perusteita sekä yhteiskunnan palveluja. Kurssille mahtuu kymmenen ensim-
mäiseksi ilmoittautunutta osallistujaa. Ilmoittaudu mukaan 22.8. mennessä: 
Johanna Nikonen puh. 050 494 1575 tai johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi.  
 
Elopuhti-voimavaratapaamiset omaishoitajille 

Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio.  
Tiistait 2.8., 9.8., 16.8., 23.8. ja 30.8. klo 14–15.30. 

Tapaamisissa käsitellään omaishoitajan voimavaroja henkilökohtaisista 
arvoista myönteisiin muistoihin. Lisätietoja Eijalta, puh. 050 308 0875 tai eija.
happonen@psomaishoitajat.fi. 

WhatsApp-valokuvausryhmä 

Puhutteleeko luonnon kauneus sinua vai onko lemmikkisi linssilude? Tule 
jakamaan parhaat otoksesi WhatsApp-valokuvaryhmässämme! Lisätietoja 
Eijalta, puh. 050 308 0875 tai eija.happonen@psomaishoitajat.fi. 
 
Joulupaja 

Tervetuloa virittäytymään joulun tunnelmaan yhdessä askarrellen! 
Yhdistyksen toimitila, Vuorikatu 36 LH 52, Kuopio 
Keskiviikko 30.11. klo 13–15 ja torstai 8.12. klo 17–19. 
 
LIIKUNNAN ILOA! Omaishoitajien kuntosalivuoro  
Suokadun toimintakeskus, Suokatu 6, Kuopio. Maanantaisin klo 11.15. (22.8. 
saakka). HUOM. MUUTTUVA AIKA: 29.8. alkaen klo 11.45. Lisätiedustelut, Pirk-
ko puh. 044 035 3520.

 

mailto:johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi
mailto:eija.happonen@psomaishoitajat.fi
mailto:eija.happonen@psomaishoitajat.fi
mailto:eija.happonen@psomaishoitajat.fi
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TOIMINTAA JA TUKEA KOTIIN 
Sijaispalvelu
 
Yhdistyksen sijaishoitaja Tiina Kainulainen tekee lyhytaikaista sijaistoimin-
taa 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 tilanteis-
sa, joissa tapaamista ei ole mahdollista järjestää kodin 
ulkopuolella. 
Varaa OivaHetki: Johanna puh. 050 494 1575 tai Eija puh. 050 308 0875. 

POSTIA YHDISTYKSELLE? 
Yhdistys ottaa vastaan palautteita ja kehittämisehdotuksia, kokemuksia ja 
arjen kuulumisia. Niiden pohjalta voimme yhdessä tarjota toiveita vastaavaa 
toimintaa. 

Voit lähettää yhdistykselle postia osoitteeseen: Pohjois-Savon Omaishoitajat 
ry, Vuorikatu 36, LH 52 70100 Kuopio, tai yhdistys@psomaishoitajat.fi.  
 
Vuorikadulla vierailevat voivat jättää postia sisätiloista löytyvään palaute-
postilaatikkoon. Samaisesta paikasta löytyy palautelomakkeita, joita voi 
käyttää oman viestin apuna. Kiitos jo etukäteen ajatuksistasi! 

 

  
KOHTI OMAISHOITOMYÖNTEISTÄ POHJOIS-SAVOA 
KESKUSTELUTILAISUUS POHJOIS-SAVON OMAISHOITAJILLE SEKÄ HYVINVOINTI-
ALUEEN ALUEVALTUUTETUILLE 
Ajankohta:   Tiistai 20.9.2022 klo 17–19 
 
Paikka:  Verkossa, MS Teams-yhteys. Ilmoittautuneet saavat osallistu-  
  mislinkin tilaisuuteen edellisenä päivänä.  
 
Ilmoittautuminen:  Pe 16.9.2022 mennessä os. yhdistys@psomaishoitajat.fi  
  tai puh. 050  494 1575 /Johanna Nikonen   
 
Tilaisuus tarjoaa: Aluevaltuutetuille tietoa omaishoidosta, omaishoitajien   
  tukitoimista, tilanteiden tunnistamisesta ja huomioimisesta,   
  mahdollisuuden kysyä ja kertoa omia näkökulmia omaishoitoon. 

  Omaishoitajille mahdollisuuden nostaa esille omaishoidon arkea,  
  siihen liittyviä näkökulmia sekä kehittämisehdotuksia alueen   
  vaikuttamistyöhön. Kuulla aluevaltuutettujen ajatuksia   
  omaishoidon tukemisesta.  

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n järjestämä keskustelutilaisuus edistää omaishoitajien äänen kuu-
lumista ja järjestöjen tarjoaman tuen tunnistamista tulevan hyvinvointialueen työssä. Omaishoitoti-
lanteiden moninaisuuden tunnistaminen ja erilaisten tukitoimien tarjoaminen ovat hyvinvointialu-
een tärkeitä tehtäviä. 22.9. tilaisuus on jatkoa yhdistyksen 26.4. järjestämälle vastaavalle tilaisuu-
delle. Keskusteluun ovat tervetulleita kaikki aikaisemmin osallistuneet sekä uudet osallistujat! Tässä 
keskustelutilaisuudessa käsitellään mm. omaishoidon tuen kokonaisuutta ja palvelujen toteutu-
mista Pohjois-Savon hyvinvointialueella. 
 
Tilaisuuteen on mahdollista varata etukäteen lyhyt, max. 2 min, kestävä puheenvuoro omaishoito-
asioiden edistämiseksi. Oma puheenvuoro on varattava ilmoittautumisen yhteydessä. Voit myös 
toimittaa kysymyksen tai muut terveiset järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä. Etukäteen ilmoi-
tetut asiat nostetaan esille tilaisuuden keskusteluissa. Muita kysymyksiä ja kommentteja voi esittää 
tilaisuuden edetessä. 
 
 
OMAISHOITO KOSKETTAA. JOS EI NYT, NIIN MAHDOLLISESTI HUOMENNA?  
Olet lämpimästi tervetullut mukaan yhteiseen keskusteluun! 

 
Lisätietoja:  Pohjois-Savon Omaishoitajat ry / Johanna Nikonen   
 johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi, puh. 050 494 1575 

 

 

mailto:yhdistys@psomaishoitajat.fi
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VINKKI ARJEN AVUKSI: 

Pohjois-Savossa toimii Omakotiliiton paikallisia yhdistyksiä, jotka tarjoavat 
asumisapua toiminta-alueellaan.  

Lisätietoa:  
www.omakotiliitto.fi/jasenyhdistykset/suomen_omakotiliiton_pohjois-savon_
piiri/asumisapu 

Kuopion seudun omakotiyhdistyksen 
asumisapupalvelun työntekijänä eli tavan-
omaisemmin talkkarina on aloittanut touko-
kuun alusta Hannu Lyytinen. Hän auttaa 
pihatöissä (nurmikonleikkuu, polttopuiden 
pilkkominen, kompostin kääntäminen ja 
marjapensaiden leikkaus) ja kotitöissä läpi 
vuoden asiakkaan toiveiden mukaan. 
Työturvallisuuden vuoksi jotkin tehtävät on 
rajattu työtehtävien ulkopuolelle, kuten 
esimerkiksi katolle kiipeäminen. 
 
Hannun palvelut maksavat asiakkaalle 10 
euroa/ tunti ja  
tämän lisäksi asiakkaalta laskutetaan 
kilometrikorvaukset. Kilometrikorvaus las-
kutetaan Kuopion torilta asiakkaan koh-
teeseen. Korvaus on 46 senttiä/kilometri. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti 
Kuopion seudun omakotiyhdistyksen jäsenille. Palvelua voi kuitenkin kerran 
käyttää olematta yhdistyksen jäsen. Hannu ottaa tilauksia vastaan arkipäi-
viksi klo 8-16 välille ja hänen puhelinmeronsa on 041 315 6531. 

JÄSENYYS 
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki omaistaan tai läheistään hoitavat 
tai muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenmaksu on 25 €/vuosi. 
 
Jäsenedut:  
• Lähellä-lehti (4 numeroa vuodessa)  
• Palveluopas  
• Lakineuvontaa ennakkotapauksissa (ei-jäsenille maksullinen, 80 euroa per 
lausunto)  
• Paikalliset jäsentiedotteet  
 
Paikallisyhdistyksemme jäseneksi pääsee liittymällä Omaishoitajaliittoon. Yksi 
liittyminen riittää. Sen voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdistykseemme tai liiton 
nettisivuilla www.omaishoitajat.fi/jasenasiat. 
 
Jäsenlaskutus: 
Omaishoitajaliitto laskuttaa jäsenmaksut ja tilittää niistä puolet yhdistyksen 
toiminnan käyttöön. Jäsenrekisteriotteeseen voi tutustua osoitteessa www.
omaishoitajat.fi/jasenasiat/. Jäsenen tiedot jäävät ainoastaan liiton ja pai-
kallisyhdistyksen käyttöön. 

Omaishoitajaliitto on luopunut muovisesta jäsenkortista, joka oli voimassa 
kaksi vuotta kerrallaan. Jatkossa jäsenkortti on irrotettavissa laskusta ja on 
voimassa vuoden kerrallaan.   

KANNATTAJAJÄSENYYS  
 
Omaishoitajayhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yri-
tykset ja yhteisöt. Omaishoitajaliitto laskuttaa kannattajajäsenmaksut. Kan-
nattajajäsen maksaa jäsenmaksua oman valintansa mukaan 50€, 70€, 100€ 
tai enemmän. Kannattajajäsenmaksujen avulla yhdistys järjestää omaishoi-
tajille virkistystä ja vertaistukitoimintaa.  

http://www.omakotiliitto.fi/jasenyhdistykset/suomen_omakotiliiton_pohjois-savon_piiri/asumisapu
http://www.omakotiliitto.fi/jasenyhdistykset/suomen_omakotiliiton_pohjois-savon_piiri/asumisapu
http://www.omaishoitajat.fi/jasenasiat
http://www.omaishoitajat.fi/jasenasiat/
http://www.omaishoitajat.fi/jasenasiat/
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KIITOS KANNATTAJAJÄSENILLEMME:
FysioSenior Palveluja mm. fysioterapia, fascia-käsittely, lymfaterapia, lantion-
pohjan fysioterapia, kuntosalipalvelut, Mediteam-hoitosukkien ja apuvälinei-
den jälleenmyynti. Toimipisteitä Kuopiossa, Juankoskella & Siilinjärvellä. Puh. 
044 224 0031 tai info@fysiosenior.fi FysioSeniorin fysioterapia-palveluista 10 % 
alennus Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n jäsenille.

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

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

K-Rauta, JooRauta Oy.  

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. 

POHJOIS-SAVON OMAISHOITAJAT RY
Toimisto: Vuorikatu 36 LH 52, 70100 Kuopio, avoinna sopimuksen mukaan.  
Toimitilaamme on mahdollista varata OivaHetki – kahdenkeskinen  keskuste-
luaika, 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
Instagram: www.instagram.com/psomaishoitajatry

Hallitus

Varapuheenjohtajat: Reino Niiranen puh. 050 057 6436 ja  
Riitta Lyra puh. 050 367 0913.  

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 ja 
Riitta Anttila puh. 044 373 7837  

Sijaispalvelu Kuopion alueella

OmaisOiva –toiminta
Johanna Nikonen, 
toiminnanjohtaja
puh. 050 494 1575 
sähköposti: johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi

Eija Happonen,  
omaistoiminnanohjaajan sijainen 10.1. alkaen  
puh. 050 308 0875  
sähköposti: eija.happonen@psomaishoitajat.fi 

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

Puheenjohtaja: Kari Hiltunen  
puh. 050 363 2133. 
sähköposti: kari.hiltunen@psomaishoitajat.fi

mailto:info@fysiosenior.fi
mailto:yhdistys@psomaishoitajat.fi
http://www.psomaishoitajat.fi
http://www.facebook.com/PohjoisSavonOmaishoitajat
http://www.instagram.com/psomaishoitajatry
mailto:johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi
mailto:eija.happonen@psomaishoitajat.fi
mailto:tiina.kainulainen@psomaishoitajat.fi
mailto:kari.hiltunen@psomaishoitajat.fi
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KYSY OMAISHOIDOSTA-CHAT

Keskustele luottamuksellisesti ja nimettömästi netissä. Omaishoitajaliiton ja 
yhdistysten neuvojat vastaavat chatissa kysymyksiin. 

Neuvontachat palvelee ma-pe klo 9–12. 

Chatin löydät osoitteesta psomaishoitajat.fi 

OMAISHOITAJALIITON NEUVONTAPUHELIN PALVELEE OMAISHOITAJIA JA  
TYÖNTEKIJÖITÄ
 
Liiton valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon 
kysymyksissä niin omaishoitajia kuin omaishoidon parissa työskenteleviä am-
mattilaisia.  

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. 

 www.omaishoitajat.fi 

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

MUISTIINPANOJA

http://psomaishoitajat.fi
http://www.omaishoitajat.fi
http://www.psomaishoitajat.fi
http://www.facebook.com/PohjoisSavonOmaishoitajat


Osoite:  
Vuorikatu 36 LH 52, 70100 Kuopio

050 494 1575  |  050 308 0875

yhdistys@psomaishoitajat.fi

www.psomaishoitajat.fi

mailto:yhdistys@psomaishoitajat.fi
http://www.psomaishoitajat.fi

