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TOIMISTO 
 

Liikumme paljon maa-
kunnassa ja eri ryhmissä 

sekä asiakastyössä. Eli 
emme voi aina vastata 
puhelimeen, emmekä 

ole aina toimistolla. 
 

Työntekijän tavoitat  
varmimmin toimistolta  

ma klo 12 – 15 ja  
muuna aikana  

etukäteen sovittaessa.  
 

Muistattehan jättää 
viestiin nimesi ja puhe-
linnumerosi. Otamme 
yhteyttä viimeistään 
 parin päivän sisällä.  
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Seija Ollaranta 
Toiminnanjohtaja 

050 528 39 09, ma-ti klo 9-12 
OVET–omaishoitajavalmennus,  

vapaaehtoistoiminta ja  
omaishoidonverkoston asiat 

 

Merja Tanskanen 
Omaistoiminnanohjaaja 

0400 544 244, ma klo 9-12  
yleiset Omaishoidon ohjaus- ja  

neuvonta-asiat sekä  
kahvila- ja ryhmätoiminnat 

 
Kirsi Ryynänen  

Ohjaaja, tiedottaja 
0400 377 757 

Tapahtumien järjestäminen,  
tiedottaminen 

TOIMISTON HENKILÖKUNTA 

Kirsi Hokkila 
Projektipäällikkö 

040 481 8078 
kirsi.hokkila@alisaprojekti.fi 

 

Anne Korppinen 
Suunnittelija 

anne.korpinen@alisaprojekti.fi 
15.2. alkaen 

 

ALISA -PROJEKTI 
 

       Kirsi H.                       Merja                        Kirsi R.                      Anne                  Seija 

Seija tai Merja tavattavissa 
ma klo 12-15 Olohuoneessa 
Sähköpostit muodossa: 
etunimi.sukunimi@jnss-omaishoitajat.fi 
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Kiitämme teitä kaikkia kuluneesta 
vuodesta! Edeltäneen vuoden ai-
kana olemme saaneet kokea ja 
tuntea mitä tarkoittaa sana ”yh-
dessä”! On ollut ilo nähdä, kuinka 
yhteisillä ponnistuksilla olemme 
tehneet ja saaneet aikaiseksi pal-
jon hyvää.  
 
Olemme huomanneet yhteisillä  
retkillämme ja tapaamisillamme 
miten virkeää ja yhteen hiileen pu-
haltavaa porukkaa jäsenistömme 
on. Toivon, että jatkamme sa-
maan malliin myös juhlavuo-
temme onnistumisessa. 

  
 
Yhdistys on muuttanut syksyllä 
uusiin tiloihin Kirkkokadulle ja 
avoimet ovet vietettiin heti uuden 
vuoden käynnistyttyä. Tervetuloa 
tutustumaan ja viettämään yh-
teistä aikaa maanantaisin klo 12-
15 Ommaishoitajien olohuonee-
seen. Yhdistyksen tuleva uusi nimi 
on Joensuun seudun omaishoita-
jat ry. Se vahvistetaan vielä kevät-
kokouksessa. 
 
Juhlavuotemme käynnistyy maa-
liskuussa Katri Helenan 55 v. juh-
lan konsertilla. Lisäksi juhlamat-
kamme toukokuun lopulla suun-
tautuu Pärnuun. Matkalla ovat yh-
distyksestä Seija ja Merja huoleh-
timassa matkan onnistumisesta. 
 
Omaishoitajat varatkaapa hoito-
paikat läheisellenne ajoissa! Läh-
tekäämme joukolla mukaan kesäi-
seen Pärnuun! 
 
20 v. Pääjuhlan päiväksi olemme 
päättäneet keskiviikon 13.6. ja 
paikkana on Teatteriravintolan la-
siterassi. Juhlaohjelma valmistuu 
myöhemmin. 
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OMAISHOIDON RAATITOIMINTA 
 
Vuoden ensimmäinen raati ko-
koontui 16.1., jossa kuulimme 
omaishoitajien tämänhetkiset 
kuulumiset. Kertomusten perus-
teella usean omaishoitajan huo-
lena on oma jaksaminen. Hoidet-
tavien kunto on heikentynyt ja ai-
nakin väliaikaisesti hoidettavia 
joutunut laitoshoitoon. Mietittiin 
kotona tehtävää kuntoutusta, 
mikä olisi tarpeen molemmille! 
Kuntoutus olisi todella tärkeä en-
naltaehkäisevä apu kotona asumi-
sen tueksi, mutta näyttää siltä että 
kuntoutusasiat jäävät omaisten ja 
omaishoitajien tehtäväksi tulevai-
suudessa.  
 
Omaishoitajan itsensä on vaikea 
arvioida omaa jaksamistaan, sii-
hen tarvitaan ammattihenkilöstön 
arviointi ja tuki. Hoidettavasta 
sekä omaishoitajasta vastuu kuu-
luu kunnalle.  
 
Viime vuoden omaishoitajien raa-
deissa suurimpana huolena oli 
omaishoitajilla vapaapäivien pitä-
minen ja järjestäminen. Toi-
vomme, että sijaishoidon vaihto-
ehtoja olisi riittävästi eri omaishoi-
totilanteiden tarpeisiin ja että  

 
 
 
palvelusetelien kattavuutta lisät-
täisiin ja näin varmistettaisiin 
omaishoitajan valinnanvapaus. 
 
Seuraavassa raadissa 27.3.  toi-
vomme, että meille kerrottaisiin 
konkreettiset toimenpiteet, mitä 
hankeen aikana on saatu pysy-
väksi Siun soten  alueella Joen-
suun kaupunki mukaan lukien  
 
OMAISHOITAJAN HYVINVOINTI 
  
Miten saadaan omaishoitaja miet-
timään omaa hyvinvointiaan? 
Omaishoitajan hyvinvointi on 
myös hoidettavan etu. Monta ker-
taa omaishoitaja katsoo elämää 
hoidettavan kautta ja omat tar-
peet jäävät taka-alalle. Uupumi-
nen on iso riski, jos apua ei ota 
vastaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
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OMAISHOITAJAN HYVINVOINTI  
 
Monen omaishoitajan on raskasta 
jättää omaisensa toisten hoidetta-
vaksi ja lähes puolet omaishoita-
jista jättää lakisääteiset vapaansa 
pitämättä. Syynä voi olla luotta-
muspula sijaishoitopaikkaan tai 
oletus, ettei omaista kuunnella.  
Yksi syy voi olla ettei hoidettava 
halua mennä hoitoon kodin ulko-
puolelle. Lisäksi suuri osa omais-
hoitajista kokee, ettei ole saata-
villa sopivaa hoitopaikkaa. 
 
Omaishoitajan jaksamisen kan-
nalta on tärkeää pitää vapaapäivät 
säännöllisesti. Juuri säännöllinen 
vapaa on auttanut allekirjoitta-
neenkin jaksamaan.  Lisäksi olisi 
tärkeää, että sijaishoidon vaihto-
ehtojen tulisi olla riittävän hyviä 
eri omaishoitotilanteiden tarpei-
siin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siun soten alueella on suurta vaih-
televuutta siinä, kuinka omaishoi-
tajien lakisääteiset vapaat järjes-
tetään. Siun sotenalueella vain 15 
prosenttia omaishoitajista käyttää 
lakisääteiset vapaansa. 
 
Syitä vapaiden käyttämättä jättä-
miselle oli muun muassa se, että 
osa omaishoitajista kokee hoito-
paikan järjestämisen hoidettaval-
leen hankalana. Heistä olisi hel-
pompaa, jos hoitaja tulisi kotiin. 
 
Palvelusetelitoimintaa tulisi kehit-
tää ja palvelusetelimäärärahan tu-
lisi olla riittävän suuri suhteessa 
tuen tarpeeseen. Vuorohoitopaik-
koja on liian vähän tarjolla ja osa 
hoitopaikoista on liian hoidollisia, 
jolloin ne eivät sovellu kaikille.  
Siun Soten alueella tulisi panostaa 
omaishoitajien hyvinvoinnin tuke-
miseen ennaltaehkäisevästi.” 
 

 

Eletään ja opitaan. "Elämän  

aarteet löytää vain laskeutumalla sy-

vyyksiin. Siellä mihin kompastut on kät-

kettynä aarre. Juuri siitä luolasta johon 

et uskalla mennä löytyykin etsimäsi"  

-Joseph Campbell 
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(www.siunsote/omaishoito.fi) 

 
SIUN SOTEN MUUTOSPYKÄLÄ 
 
Muutoksia omaishoitoa  
koskevaan lainsäädäntöön 
1.7.2016 alkaen  
 
Korjaus kappaleeseen 9. 
OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEISEN 
VAPAAN JÄRJESTÄMINEN  
 
Oikeus kolmen vuorokauden vapaa-
seen syntyy, kun hoidettava on ollut 
omaishoitajan hoidettavana vähin-
tään 15 päivää kuukaudessa. Muussa 
tapauksessa omaishoitajan vapaapäi-
väoikeus on kaksi vuorokautta. Jos 
hoidettava on ollut omaishoitajan hoi-
dettavana alle viikon kuukaudessa, ei 
vapaapäiväoikeutta synny. 

 
Jatkossa omaishoitajan lakisäätei-
seen vapaaseen, kolme vapaapäi-
vää kuukaudessa, ovat oikeutet-
tuja myös ns. jonopäätöksen saa-
neet omaishoitajat. Vapaiden jär-
jestämistavasta on sovittav omais-
hoidon vastuutyöntekijän kanssa. 
Omaisen tai läheisen antama 
hoito ja huolenpito, sekä vapaan 
järjestämistapa on kirjattava hoi-
dettavan hoito- ja palvelusuunni-
telmaan. (Tärkeä  ja hyvä päätös, 
Terttu Turunen) 

 
 

 
OULUN OMAISHOITAJAT 
KYSYIVÄT LIITON LAKIMIEHELTÄ 
 
”Jos sopimusomaishoitaja käy asi-
oilla ja pyytää naapuria tai jotain 
tuttavaa hoitamaan hoidettavaa 
sillä aikaa, niin kuka vastaa, jos 
hoidettavalle sattuu sinä aikana 
vahinko?” 
 
”Mielestäni kunta vastaa, jos hoi-
dettavalle sattuu naapurin häntä 
tilapäisesti hoitaessa vahinko. Ti-
lanne ei mielestäni poikkea muista 
omaishoidossa sattuneista vahin-
goista, joissa kunta eikä omaishoi-
taja on vastuussa vahingon kor-
vaamisesta. Antaessaan hoidon ti-
lapäisesti naapurille ei omaishoi-
taja ole syyllistynyt virheeseen tai 
laiminlyöntiin ” Liiton lakimies Yrjö 
Mattila 27.11.2017. (vastaus luet-
tavissa kokonaisuudessaan omais-
hoitajat.fi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
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SOTE UUDISTUS / SIUN SOTE 
 
AVOT- hankkeen väliraportissa 
24.10.2017 todetaan mm. seuraa-
vaa ”Siun soten alueella on omais-
hoidontuen piirissä n. 1300 henki-
löä, ka. 4,2% yli 75v. Joensuussa 
450 omaishoidon tuen saajaa. 
Omaishoitoa tulee kehittää ja 
omaishoitoperheille on osoitet-
tava selkeä polku tuen saamiseen, 
mutta miten käy omaishoidolle 
sote-uudistuksessa?  
 
Omaishoidon kriteerit yhtenäis-
tettiin Siun sotessa 2017 vuoden 
alusta alkaen. Kriteerien yhtenäis-   
täminen on herättänyt paljon ky-
symyksiä. Osassa kuntia on hyö-
dytty uusista kriteereistä, ja 
osassa koetaan, että tuen myön-
tämisen perusteita on jouduttu ki-
ristämään.  
 
Kyselyssä haluttiin tietoa muun 
muassa omaishoidon tilanteesta, 
vapaan viettopaikoista ja -ta-
voista, kriteerien tulkinnoista, 
osaamisen vahvistamisen tar-
peesta sekä yhteistyöstä kolman-
nen sektorin kanssa. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoitajien tilanne on huono 
huolimatta hallituksen kärkihank-
keesta, jonka tavoitteena ikäih-
misten kotihoidon kehittäminen ja 
kaiken ikäisten omaishoidon vah-
vistaminen. Omaishoidon tuen 
kriteerit keskittyvät usein pelkäs-
tään hoidettavan fyysisen toimin-
takyvyn arviointiin psyykkisen toi-
mintakyvyn jäädessä arvioimatta. 
 
Tällöin esimerkiksi mielenterveyspo-
tilaiden omaiset jäävät usein tuen ul-
kopuolelle. Kaikista omaishoidon 
tuen saajista vain noin kolme pro-
senttia saa tukea hoidettavan psyyk-
kisen sairauden perusteella. Kyse ei 
ole pelkästään taloudellisesta tuesta, 
sillä sopimusomaishoidon ulkopuo-
lella olevat omaishoitajat eivät ole 
myöskään oikeutettuja muihin tu-
keen kytkeytyviin palveluihin. Suo-
messa arvellaan olevan 400 000 hen-
kilöä, jotka hoivaavat mielenterveys-
ongelmasta kärsivää läheistään. 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
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         OMAISHOITAJALIITON  
              KANNANOTTO  
 
14.12.2017 ”Omaishoitajaliitto on 
huolissaan koko omaishoitoa tu-
kevan järjestelmän tulevaisuu-
desta. Liitto pitää erittäin tär-
keänä, että maakuntien yhden-
mukaistaessa omaishoidon tuen 
myöntämisen kriteerejä, niitä ei 
tiukenneta, vaan ne laaditaan niin, 
että kaikki tuen tarpeessa olevat 
pääsevät tuen piiriin.  
  
Suurena vaarana on, että omaishoita-
jille ja omaishoitoperheille yritetään 
siirtää vastuuta, joka kuuluu viran-
omaisille. Ilman riittävää tukea 
omaishoitajien tilanne käy entistä 
raskaammaksi. Tämä voi johtaa myös 
siihen, että omaishoitajiksi halukkaita 
tulee olemaan merkittävästi vähem-
män tulevina vuosina. 

 
Valinnanvapaus on kannatettava 
asia, mutta esitys näyttäytyy moni-
mutkaisena ja moniportaisena. Tämä 
aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. 
Huoli lähipalvelujen katoamisesta 
kasvaa. Asiakkaita palveleva sote-pal-
velujen kokonaisuus ja kustannus-
säästöjä saadaan parhaiten toteutta-
malla aito sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon integraatio.” 
(luettavissa kokonaan omaishoitajat.fi) 

 
Lausuntoyhteenveto valinnanva-
pauslain luonnoksesta on julkaistu 
5.1.2018    
 
Tiedote 1/2018 Lausuntoyhteenveto 
valinnanvapautta koskevasta halli-
tuksen esitysluonnoksesta on valmis-
tunut. Lausunnonantajat suhtautuvat 
myönteisesti valinnanvapauden peri-
aatteeseen, mutta sote-uudistuksen 
tavoitteiden toteutumista epäillään.   
(luettavissa stm.fi) 

 
Lähtekäämme yhdessä liikkumaan 
ja hoitamaan kuntoamme tai vir-
kistäytymään vertaisryhmiin ja 
muuhun toimintaan. 
 

Toivotamme uudet hallituksen jä-
senet ja kaikki vapaaehtoiset ter-
vetulleeksi toimintaan mukaan 
antamaan työpanoksenne omais-
hoitajien hyvinvoinnin tukemi-
seen.  Omaishoitajat tehkää roh-
keasti ehdotuksia mitä toivoisitte 
yhdistyksen toteuttavan. AVOT- 
hanke päättyy tänä vuonna ja 
jäämme odottamaan tuloksia 
omaishoidon kehittymisen kan-
nalta! 
 

Hyvää ja valoisaa kevättä! 
 

Lämpimin ajatuksin  

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Terttu 
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Tänä vuonna teemme juhlavuotta 
yhdessä! Juhlaan kuuluu ilo ja yh-
teisöllisyys. Yhteisöllisyyden tun-
nelmia voidaan luoda myös 
omaishoitajan arkeen, ja sitä var-
ten on mietitty Ommaishoitajien 
olohuone –toimintaa yhdistyksen 
uudessa toimitilassa. 
 
Olohuoneen tarkoituksena on tar-
jota omaishoitajille oma rento 
paikka, johon voi pistäytyä oman 
aikataulun mukaan ilman ilmoit-
tautumista.  Joinakin kertoina 
siellä on järjestettyä ohjelmaa 
(esittelyjä, tietoiskuja jne..).  Tule 
tutustumaan olohuoneeseen ja 
ideoimaan sen toimintaa.  Viettäi-
sitkö siellä vaikka nimipäiväsi?  

 
 
Olohuoneesta löytyy myös vapaa-
ehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
kahvin keiton merkeissä niin enti-
sille kuin uusillekin vapaaehtoi-
sille. Jaamme kahvinkeittovuoroja  
toimistolla kevään maanantai-ilta-
päiville, mikä päivä sopisi sinulle? 
Työntekijä on aina paikalla, joten 
vapaaehtoisen ei tarvitse tehdä 
kaikkea yksin.  
 
Muitakin vapaaehtoistehtäviä löy-
tyy juhlavuoden tapahtumista 
mm. konserttien ja teatterien käy-
tännön asioissa (osallistujien lip-
pujen jakaminen ym.).  Ota rohke-
asti meitä hihasta kiinni, ja 
kerro, missä sinä haluaisit olla mu-
kana. Panoksesi voi olla juuri sen 
kokoinen, kun haluat. Pienilläkin 
teoilla on suuri merkitys. 
 
Vapaaehtoisille järjestämme ke-
vään aikana kolme omaa tapahtu-
maa, joissa on mahdollisuus saada 
eväitä vapaaehtoisena toimimi-
selle, ja myös ideoida toimintaa 
toimivammaksi. Ensimmäisellä 
kerralla ke 28.2. klo 15.-16.30 ai-
heena on vapaaehtoisen oma jak-
saminen. Kokoonnumme yhdis-
tyksen toimitilassa. 
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Seuraavat kerrat ma 9.4. ja ke 
16.5.  Aika aina sama klo 15.- 
16.30. Tule uteliaalla mielellä,  
etukäteen ei tarvitse ilmoittautua! 
 
Järjestämme toiminta-alueella 
OVET-omaishoitajavalmennusta® 
jo seitsemättä vuotta. Ryhmään 
ovat tervetulleita kaikki omaishoi-
tajat ja/tai omaishoitoa vasta päh-
käilevät. Kunnan kanssa sopimuk-
sen tehneillä omaishoitajilla on 
lain mukaan oikeus saada Siun so-
ten järjestämää omaishoitajaval-
mennusta tehtäviinsä (Laki omais-
hoidontuesta 29.6.2016/511)  3 a 
§: ”Kunnan on tarvittaessa järjes-
tettävä omaishoitajalle valmen-
nusta ja koulutusta hoitotehtävää 
varten.”).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kunnan järjestämästä valmennuk-
sesta saat tietoa oman kunnan 
omaishoidon vastuutyöntekijältä. 
Yhdistyksen järjestämä OVET-
omaishoitajavalmennus®  ei kor-
vaa  kunnan järjestämää valmen-
nusta vaan on hyvä lisäkoulutus 
missä vaiheessa omaishoitoa ta-
hansa.  
 
Mitä varhaisemmassa omaishoi-
don vaiheessa valmennusta saa, 
sitä enemmän omaisella on tietoa 
ja valmiuksia omaishoitajan tehtä-
vässään. Valmennukseen osallis-
tuminen ei edellytä yhdistyksen 
jäsenyyttä!  
 

Seija 

 
 
PS. Yhdistyksen toimitila on vielä 
vailla nimeä ja toivomme paljon 
nimiehdotuksia erityisesti jäse-
niltä. 
 
Tule jättämään nimiehdotuksesi 
olohuoneeseen,  maanantaisin klo 
12-15! 
 
 
 

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 
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ALISA – Alaikäiset 
sairaasta omaises-
taan huolehtivat 
 
 
Joensuun seudun omaishoitajat ry 
on tammikuun alusta käynnistänyt 
ALISA – Alaikäiset sairaasta omai-
sestaan huolehtivat -projektin. 
Projekti toteutetaan yhteistyössä 
muun muassa Siun Soten kehittä-
misyksikön koordinoiman paikalli-
sen lapsiperheiden muutosohjel-
man eli LAPE-hankkeen kanssa ja 
Omaishoitajaliiton Jangsterit- 
Nuoret hoivaajat meillä ja muu-
alla-hankkeen kanssa. Kolmevuo-
tisen pilottiprojektin rahoittaa 
STEA ja se kuuluu Kaikille eväät 
elämään-avustusohjemaan. 
 
ALISA-projektin päämääränä on 
tarjota tukea lapsiperheille, joissa 
jompikumpi vanhemmista, tai 
joku muu perheenjäsenistä, on 
pitkäaikaissairas.  
 
Projektissa pyritään tukemaan eri-
tyisesti pitkäaikaissairaasta van-
hemmastaan tai muusta perheen-
jäsenestään huolehtivia alle 18-
vuotiaita lapsia ja nuoria, eli nuo-
ria hoivaajia. 

 
 
 
 
 
 

Projektissa kehitetään toimintaa, 
joka auttaa koko perhettä raken-
tavasti käsittelemään perheenjä-
senen sairautta vahvistamalla lap-
sen ja vanhemman välistä vuoro-
vaikutusta. Projekti pyrkii laajen-
tamaan käsitystä nuorista hoivaa-
jista ottamalla toimintaan mukaan 
päihde- ja mielenterveysongel-
mista kärsivien perheiden lisäksi 
muun muassa somaattisista, neu-
rologisista, neuropsykologista sai-
rauksista sekä invaliditeetista kär-
siviä perheitä. Projekti kokoaa laa-
jan paikallisen yhteistyöverkos-
ton, jonka tavoitteena on kehittää 
paikallinen palvelujärjestelmä, 
joka tarjoaa apua näille erityisen 
tuen tarpeessa oleville perheille.  
 
Tällä hetkellä projektiin mukaan 
on sitoutunut useita paikallisia po-
tilasjärjestöjä; Pohjois-Karjalan 
mielenterveysomaiset - Finfami 
ry, Pohjois-Karjalan Muisti ry, Poh-
jois-Karjalan Neuroyhdistys, Poh-
jois-Karjalan syöpäyhdistys ry ja 
Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- 
ja dysfasiayhdistys Aksoni ry. 



13 
 

 
Yhteistyöverkoston rakentaminen 
jatkuu aktiivisesti vuoden 2018 
ajan, ja mukaan kehittämistyöhön 
pyritään saamaan mukaan myös 
kaikki Pohjois-Karjalan lapsi- ja 
nuorisojärjestöt sekä kouluja ja 
seurakuntia. 
 
Projektin lopputulemana syntyy 
4T– toimintamalli (tietoisuus, tun-
nistaminen, tavoittaminen ja tu-
keminen), jonka avulla paikalli-
sesti lisätään tietoisuutta ja val-
miutta tunnistaa kohderyhmä eri 
tahojen keskuudessa ja kehitetään 
tavoittamisen keinoja, joilla koh-
deryhmä ohjataan hankkeessa yh-
teistyöverkoston kanssa kehitet-
tävien tukitoimien piiriin.  
  
4T-toimintamallista levitetään tie-
toa ja se pyritään jalkauttamaan 
kohderyhmää kohtaavien viran-
omaisten toimintaan paikallisen 
sairaanhoitopiirin, Siun soten, 
kanssa tehtävän yhteistyön avulla. 
Se kehitetään paikallisesti Pohjois-
Karjalan alueella, mutta se on so-
vellettavissa jokaisen maakunnan 
julkisen ja kolmannen sektorin yh-
teiseksi työkaluksi. Toimintamallin 
työkalut ja käytänteet juurrute-
taan myös muun muassa yhdistys-
ten ja järjestöjen toimintaan, jotta  

 
näiden erityisperheiden huomioi-
minen ja kohdennettu tukeminen 
sisällytettäisiin paikallisen kol-
mannen sektorin toimintaan pysy-
västi.  
 
Vuonna 2018 ALISAssa käynniste-
tään pilottiperhetoiminta, jonka 
avulla näiden pitkäaikaissairauden 
kanssa elävien perheiden avun- ja 
tuentarpeita systemaattisesti kar-
toitetaan, ja aloitetaan erilaisten 
vertaistuellisten, toiminnallisten 
ja ammattilaisten tarjoamien tuki-
toimien kokeileminen. Tiedo-
tamme pilottiperhetoiminnan 
käynnistämisestä myöhemmin ke-
väällä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektissa työskentelevät projekti-
päällikkö Kirsi Hokkila ja projektisuun-
nittelijana 15.2. alkaen Anne Korppi-
nen. Työntekijät tavoitat numerosta 
040 481 8078 ja sähköpostitse 
etunimi.sukunimi@alisaprojekti.fi  

ALISA -PROJEKTI 

mailto:etunimi.sukunimi@alisaprojekti.fi
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Muutimme 

syksyllä 
uusiin 

tiloihin. 
 

Kiitos  
ripeille 

muutto- 
miehille! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistys on 20 –vuotisen histori-
ansa aikana kokenut kaikenlaista. 
Mistä ajatus yhdistyksen perusta-
misesta lähti?  Keitä silloin oli pai-
kalla ? Muistatko jotain, joka olisi 
hyvä saattaa yhdistyksen historiik-
kiin?  
 

Kokoamme työryhmän, mihin kai-
paamme teidän apua ja arvokasta 
tietoa. 
 
 
 
ONKO TEIDÄN OMAISHOITO- 
TILANTEENNE MUUTTUNUT? 
 
Omaishoidon tukeen liittyvissä 
asioissa ottakaa yhteyttä oman 
kunnan palveluohjaajaan, joka on 
tehnyt kanssanne omaishoidon 
tukisopimuksen. Hänen yhteystie-
dot löytyvät sopimuksesta. 
 
 

 
 
 
 
Keräämme yhdistyksen syntyvai-
heita ja merkkitapahtumia vuo-
sien varrella mukana olleiden toi-
mijoiden (jäsenten, työntekijöi-
den, vapaehtoisten) kertomusten 
ja valokuvien perusteella  yhdis-
tyksen 20 –juhlavuoden julkai-
suun.  
 

Tervetuloa muistojesi kanssa en-
simmäiseen työryhmän yhteiseen 
kokoontumiseen ti 13.2.2018 klo 
13.00 yhdistyksen tiloissa, Kirkko-
katu 16 C 34. 
  
Voit myös lähettää aineistoa tai 
soittaa; Kirsi Ryyänen, 0400 377 757, 
kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJANKOHTAISTA TIEDOTETTAVAA 
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Oulun seudun omaishoitajat ry, 
Joensuun seudun omasihoitajat ry 
sekä Pääkaupunkiseudun omais-
hoitajat ja Läheiset ry toteuttavat 
yhteisen kampanjan vuonna 2018, 
jolloin yhdistykset täyttävät 20 
vuotta. Kampanja alkoi tammi-
kuussa 2018 ja kestää koko vuo-
den. 
 
Nettisivusto www.12tahtoa.fi 
jonka etusivu koostuu 12 kuvasta. 
Uusi tahto julkaistaan aina kuu-
kauden 1. päivänä. Niistä avautuu 
kerran kuukaudessa uusi tahto ja 
siihen kulloinkin liittyvä sisältö.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missä on tahtoa, siinä on tie. Uusi 
12 tahtoa -sivusto kertoo omais-
hoitajista ja kolmen 20-vuotiaan 
omaishoitoyhdistyksen toimin-
nasta. Omaishoitaja tarvitsee tu-
kea, mutta totta vieköön hänellä 
on oltava myös omaa tahtoa. Ja 
sitä tahtoa on oltava paljon! 
 
Kampanja lisää omaishoitajien te-
kemän työn näkyvyyttä ja tekee 
näkyväksi omaishoidon monimuo-
toisuutta sekä korostaa yhdistys-
ten merkitystä omaishoitajille. 
 
 
 
 
 

 
 

AJANKOHTAISTA TIEDOTETTAVAA 

Olisitko halukas antamaan jollekin kuukaudelle kasvosi ja äänesi omais-
hoitajana 12tahtoa sivulle?   ”Kuukauden kasvona”, kertoisit mitä kunkin 
kuukauden teema merkitsee sinulle omaishoitajana.  
Lisätietoja Merjalta, 0400 544 244, merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi  
 

http://www.12tahtoa.fi/
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OVET- omaishoitajavalmennus ® 
16 h on Sinulle, jos 

✓ läheisesi on sairastunut tai 
vammautunut niin, että 
tarvitsee apuasi selvitäk-
seen päivittäisistä toimin-
noista 

✓ et ole ehkä kuullutkaan 
omaishoidontuesta 

✓ selviytyäksesi läheisesi 
hoivaajana, etsit usein tie-
toa kuntoutuksesta, sosi-
aalietuuksista ja kotiin  
annettavista palveluista, 
hoivasta ja avustamisesta 

✓ olet jäänyt ilman vertais-
tukea, ihmistä, joka olisi 
kokenut saman ja pystyisi 
ymmärtämään tilannet-
tasi  
 

Jatkuva haku!  
Muilla paikkakunnilla järjetämme val-
mennuksia, kun saamme hake- muk-
sia tarpeeksi ko. alueelta 
(6-8 henkilöä). Otamme yhteyttä 
valmennukseen hakeneille noin 
kuukautta ennen ryhmän alkua. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Kevään OVET –valmennusryhmät 
JOENSUU  

• 20.2. / 27.2. / 6.3. / 13.3. / 
20.3. / 27.3. (sis. kahvit)  
klo 12.30 – 15 
Paikka: Yhdistyksen toimi-
tilat, Kirkkokatu 16 C 34, 
80100 Joensuu 

 

YLÄMYLLY  

• 15.2. / 1.3. / 15.3. / 5.4. / 
26.4. / 3.5. (sis. kahvit)  
klo 12.30 – 15 
Paikka: Ylämyllyn  
monitoimitalo, Viljatie 1, 
80400 Ylämylly 

 

Ilmoittautuminen molempiin ryhmiin 

13.2.2018 mennessä. 
 

Ryhmät ovat tarkoitettu kaikille 
omaistaan hoitaville ja muodostaa 
kattavan tietopaketin myös pidem-
pään omaishoitajana toimineille. 
 

 
 

Täytä sähköinen Ovet – hakemus 
kotisivuillamme:  
joensuunseudunomaishoitajat.fi 
/ovet-valmennus/ tai hae  
lomake yhdistyksen toimistolta:  
Maanantaisin klo 12 - 15 
Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu 
 
 

Kysy lisätietoja valmennuksesta ja  
hakemisesta: Seija, 050 528 3909, 
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi  

 
 

 

http://joensuunseudunomaishoitajat.fi/ovet-valmennus/
http://joensuunseudunomaishoitajat.fi/ovet-valmennus/
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Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
omaishoitajien sekä läheisten ase-
man parantamiseksi ja tukemiseksi 
sekä kehittää heidän tukitoimiaan 
toiminta-alueellaan.  
 

Yhdistys järjestää erilaista valmen-
nus- ja vertaisryhmätoimintaa sekä 
matkoja, retkiä ja tapahtumia. Osa 
toiminnasta on maksutonta kaikille 
siitä kiinnostuneille. Jäsenet pääsevät 
osallistumaan maksullisille matkoille 
ja retkille edullisempaan jäsenhin-
taan, joten liittyminen kannattaa.   
 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi 
voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdis-
tyksen tarkoituksen hyväksyvä hen-
kilö.  
 
Leikkaa katkoviivaa pitkin ja postita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voi-
vat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, 
yhteisöt, yritykset, säätiöt sekä yksi-
tyishenkilöt. 
 

Varsinaisen jäsenen ja kanattjajäse-
nen hyväksyy yhdistyksen hallitus.  
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyk-
sestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle tai sen pu-
heenjohtajalle taikka illmoittamalla 
eroamisestaan yhdistyksen kokouk-
sessa. 
 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäse-
nen, joka a.) menettelyllään yhdistyk-
sessä tai sen ulkopuolella vahingoit-
taa yhdistyksen toimintaa TAI b.) ei 
hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kah-
tena perättäisenä vuotena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haluan liittyä Omaishoitajat Liiton,  
Joensuun seudun Omaishoitajat ry:n 
jäseneksi. Täytä tekstaten. 
 
______________________________ 
Sukunimi 
______________________________ 
Etunimi (kaikki)    Omaishoitajat – liitto ry  
______________________________ 
Katuosoite     VASTAUSLÄHETYS 
______________________________    Sopimus 5009275 
Postinumero ja toimipaikka 
______________________________    00003 Helsinki 
Puhelinnumero 
 
 

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun 

TERVETULOA YHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
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    Jäseneksi  
    liittyminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraavat liikkeet ja palvelujentarjoajat antavat alennuksia palveluista ja  
ostoksista yhdistyksen jäsenille. Alennuksen saaminen edellyttää  

jäsenkortin esittämistä. 

 
 Kuntokeskus Kunto-Taipale Energy 
 
Kertakäynti omaishoitajille klo 08-15 välillä 4 €. (jäsenkortti mukaan, maksu käteisellä) 
 
Kaikilla Kunto-Taipale Energyn kuntosaleilla uusille käyttäjille 29€/kk, johon kuuluu  
kuntosali ja ryhmäliikunta sekä 30 min ohjaus. Kellonaikarajoitusta ei ole. 

 
JOENSUU, KESKUSTA   RANTAKYLÄ  
Kauppakeskus Centrum 2. kerros,   Ranta-Mutalantie 100, 80160 Joensuu 
Kauppakatu 29, 8010  Joensuu     Puhelin: 010 420 6656 
Puhelin: 010 420 6650    e-mail: energy(at)kuntotaipale.com 
e-mail: energy(at)kuntotaipale.com 
 
YLÄMYLLY 
Ylämyllyn ostoskeskus, Rännitie 3, 80400 Ylämylly 
Puhelin: 010 420 6655 
e-mail: energy(at)kuntotaipale.com 

 

 

     JÄSENEDUT 
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Eco Beauty, Koskikatu 7  
(puh. 0400 433 643)  
Alennus hoidoista 15 %  
(Ei koske lahjakorttiostoja) 
 
Fysikaalinen Hoitolaitos FYSIOMENT 
Ahoksentie 1, Lehmo   
Niskantie 17, Eno (puh. 013 733 502) 
Alennus Fysiomentin hierontahoi-
doista sekä lääkärin lähetteellä tai  
ilman annettavasta fysioterapiasta ja 
fysikaalisista hoidoista 10 % 
 
Helios, Koskikatu 5  
(puh. 013 225 991)  
Alennus normaalihintaisista kuva-
tuotteista ja tarvikkeista 10 %  
(Ei koske digikuvia, kameroita ja  
niiden lisälaitteita eikä aletuotteita)  
 
Joen Lanka, Siltakatu 14  
(puh. 013 124 132) 
Alennus normaalihintaisista  
tuotteista 10 % 
 
Joen kenkä, Koskikatu 11  
(puh. 013 224 067)  
Alennus normaalihintaisista  
tuotteista 10 % 
 
Joensuun Kuvanmaailma Oy,  
Siltakatu 14 (puh. 013 743 111)  
Alennus normaalihintaisista kuva-
tuotteista 10 %  
 
 
 

 
Joensuun Neurofysio Oy,  
Siltakatu 12 a 5 (puh. 050 591 33 31)  
Alennus hoidoista 10 %; myös koti-
käyntimahdollisuus 
 
Kekäle, Kauppakatu 20  
(puh. 020 701 03 00)  
Alennus normaalihintaisista  
tuotteista 5 %  
 
Kukka ja hautauspalvelu Eronen, Kos-
kikatu 11 (puh. 013 120 720)  
Alennus kukista ja hautalaitteista  
10 %; muut palvelut sopimuksella  
 
Kukkakauppa Leinikki,  
Kauppakatu 33 (puh. 013 125 267)  
Alennus tuotteista 10 %  
 
Kultasepänliike Ilmakangas,  
Kauppakatu 27 (puh. 013 122 451)  
Alennus ohjehintaisista tuotteista  
20 % (ei koske työveloituksia) 
 
Parturi-Kampaamo Barbero,  
Kirkkokatu 21 C (puh. 013 120 890)  
Alennus töistä 15 % 
 
Paremman Olon Palvelut  
Aino Konstig, Kuurna-Kulhontie 106 
& Ihana Kellari/Jääkärikatu 1 as 1, 
Penttilä Joensuu  
(puh. 050 523 37 50)  
Alennus palveluista 15 % 
 

     JÄSENEDUT 

Jäsenyys kannattaa 
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Terveydenhuollon tuotteista 
5 %:n alennus. 
 
Kaikista Fennokaupan normaali- 
hintaisita tuotteista 10 %:n alennus. 
 
Osasta Holiday Clubin kohteista 
15 %:n alennus. 
 
 
Järjestölomista väh. 10 %:n alennus. 
 
 
Omaishoitajille ilmaista ja ohjattua 
virtuaaliliikuntaa. 
 
 
Orion ja Omaishoitajat ja läheiset 
-liitto herättää keskustelua omais- 
hoitajien asemasta. Yhteistyö laaje-
nee tänä vuonna, asiasta lisää tule-
vissa Lähellä-lehdissä. 
 
 
Alennusta silmälaseista 25 %, aurin-
kolaseista 20 % ja piilolasista 10 %. 
 
 
Tietoa inkontinenssista. 
 
 
Alennusta risteilyhinnoista 
 
 
 
 

     JÄSENEDUT 
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Jäsenenä saat: 
 
• paikallisyhdistyksen jäsenyyden ja edut (kerrottu edellä) 
• Lähellä-lehden (4 numeroa vuodessa). Voit valita joko  
   selattavan nettilehden, johon linkki lähetetään sähkö- 
   postitse, tai paperisen lehden, joka toimitetaan postitse. 
• Lomaoppaan 
• Palveluoppaan 
• lakineuvontaa ennakkotapauksissa (ei-jäsenille maksullinen) 
 
 
 

Omaishoidon neuvonta 
  Liiton neuvontapuhelin palvelee numerossa 
   020 7806 599 ma-to klo 9-15 
 
Liitto palvelee verkossa ja puhelimitse 
   www.omaishoitajat.fi 
   www.facebook.com/omaishoitajatjalaheiset 
 
Jäsenasiat  Omaishoitajaliitto ry 
   Paula Väisänen 
  assistentti 
  puh. 020 7806 510 
   paula.vaisanen@omaishoitajat.fi 
 
   Lähellä-lehti numero 1/2018 ilmestyy 1.3. 

http://www.omaishoitajat.fi/
http://www.facebook.com/omaishoitajatjalaheiset
mailto:paula.vaisanen@omaishoitajat.fi


22 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 

 

  
 

                       Matkaan sisältyvät 

• bussikuljetus Joensuusta, oma bussi mukana koko matkan ajan 

• bussin ja kuljettajan lauttamatkat & kuljettajan huolinta 

• laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Tallinna Shutle-aluksilla 

• Spa Tervis ”Terveyttä kylpylästä paketti” 5 vrk 

• Pohjolan matkan suomenkielisen oppaan palvelut Virossa 

• opastettu retki Riikaan 

Yhdistyksestä mukana matkanjohtajina Seija ja Merja 
 

Lähtö la 26.5.2018 Joensuusta n. klo 05.00, Matkahuolto  

Paluu to 31.5.2018, bussi lähtee Helsingistä n. klo 16.00 
 

                        Matkan hinta 

            380 € / hlö omaishoitajat ja jäsenet  

            492 € / hlö ei jäsenet 

                          Lisämaksu, huone yhdelle 78 € 

 

Ilmoittautuminen:  
kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi, 0400 273 551 
Matkan vahvistus ja ennakkomaksu 84 € 16.3. mennessä yhdistyksen 
tilille FI44 4600 0010 5308 28, viesti; ”Pärnun matka ja nimi”. 

Mukaan voimassa oleva passi! Muistathan ottaa matkavakuutuksen!   
   Ennakkomaksun jälkeen saat tarkemmat tiedot matkakirjeessä.  
 

mailto:kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi
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      Terveyttä kylpylästä paketti sisältää 
 

- majoitus Standard luokan 2-hengen huoneessa 
- kokeneiden tohtoreiden osaavaa opastusta 
- enintään 3 lääkärin suosittamaa hoitoa hoitopäivässä  
  (yhteensä 12) hoitoa seuraavasta valikoimasta ** 
- reipas aamun aloitus saunassa ja uimahallissa, virkistävä  
  aamuvoimistelu voimistelusalissa ma-la 
- hemmotteleva spa- ja saunakeskus, ma-to klo 6.30 – 17., 
  pe-su klo 6.30–22., kuntosalin käyttö joka päivä 6.30 – 15. 
- buffet-illallinen saapumispäivänä klo 17.00 – 19.00  
- pitkinä hoitopäivinä puolihoito (aamiainen ja lounas/illallinen) 
- buffet-aamiainen lähtöpäivänä 
- mahdollista tilata etukäteen laktoosittomia, gluteenittomia ja  
  kasvisvaihtoehtoja 

 
                
 
 
     

 

 
** Hoitovaihtoehdot 
 

klassinen hieronta 23 min • yrtti-helmikylpy • 
vedenalainen suihkuhieronta • parafiini-
osokeriitti-hoito • mutahoito • hoitavat suih-
kut • pyörrekylpy jaloille • hoitomutanaamio 
jaloille • suolahoito • valohoito • veny-
tyshoito • kylmähoito • ultraäänihoito • mag-
neettihoito •  sähköhoidon eri muodot  inha-
laatio tai maissijauhohieronta käsille • para-
fiini-naamio käsille • vesivoimistelu tai lääkin-
tävoimistelu salissa • kiertoharjoittelu kunto-
salissa • kehon koostumusmittaus • kylmä 
parafiinihoito • vesipatjahieronta   
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Juhlavuoden konsertti 

KATRI HELENA 

55 v. estradeilla 
 

La 10.3.2018  klo 18 Carelia-Sali 
 

Lipun hinta 25 € 
 

Väliaikakahvin tarjoaa LC Kanteletar 
 

 Lippuvaraukset ja lisätiedot: terttu.turunen@jnss-omaishoitajat.fi, tai 
0400 273 551. Maksu viim. 26.2. yhdistyksen tilille FI44 4600 0010 5308 28, 

viite; konsertti ja nimi. Maksetut liput saa Carelia-salin aulassa  
ennen konserttia klo 17.15 alkaen.   

 

Tulossa..  
Yhdistyksen  

20 v.  Juhla 

13.6.2018 
Joensuun Teatteriravintolan lasiterassi 

 
Juhlakutsu lähetetään 

postissa myöhemmin erikseen. 
 

 
 
 

mailto:terttu.turunen@jnss-omaishoitajat.fi
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”Tarvitsemme toimintaan mukaan 
miehiä ja naisia, erilaisia!  
 

”Tavallisen ihmisen taidoin”  
 
Yhdistys hakee vapaaehtoisia 
omaishoitajien jaksamista tuke-
vaan toimintaan 
• kahviloiden ja tapahtumien jär-

jestämisavuksi (esim. tilojen ja 

kahvitustarjoilujen valmistelu) 

• sekä arjen kuuntelu- ja keskuste-

lukumppaniksi omaishoitajille.  

Arjenkumppani toimii autettavan 
ehdoilla ja on ennen kaikkea 
omaishoitajan vierellä kulkija ja 
henkinen tuki. Arjenkumppani ei 
toimi omaishoitajan sijaisena eikä 
korvaa ammattilaisen tekemää 
työtä.  
 
Vapaaehtoistyöstä ei makseta 
palkkaa mutta tarjoamme koulu-
tusta, tukea ja virkistystä säännöl-
lisesti. Tehtävät sovitaan aina 
omien kykyjesi, taipumustesi ja ai-
kataulujesi mukaan. Vapaaeh-
toiseksi ryhtyminen ei sido tai vel-
voita sinua muutoin kuin mitä asi-
asta erikseen sovitaan. Lisätietoja: 
Seija, 050 528 3909.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vapaaehtoisten tapaamiset yhdis-
tyksen toimitilassa keväällä:  
 
28.2. klo 15.–16.30  
Aihe:  Tukea omaan jaksamiseen,  
puhumassa  Terhi Lahti.  
 
Muut kerrat:   
9.4. klo 15.–16.30  
16.5. klo 15.- 16.30 
 

Lämpimästi tervetuloa! 
 
 

  

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
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Yhdistyksessämme vertaisryhmät 
ovat tietyn teeman ympärille ko-
koontuvia ryhmiä, joihin osallistuu 
samassa elämäntilanteissa olevia 
omaishoitajia. Vertaisryhmät 
eroavat myös toisistaan kokoon-
panon, tavoitteiden, muodon, toi-
minnan ja keston suhteen. Ver-
taisryhmän toiminta perustuu 
avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen 
ja jokaisen osallistujan kunnioituk-
seen.  
 
Vertaisryhmässämme ohjaajana 
toimivat ammattilaiset tai koulu-
tetut vapaaehtoiset. Toteutamme 
monia vertaisryhmiä myös yhteis-
työssä julkisen sektorin eri toi-
mialojen, seurakuntien ja muiden 
järjestöjen työntekijöiden kanssa.  
 
Ryhmissä jäsenet voivat jakaa koke-
muksiaan, ajatuksiaan ja tuntei-
taan. Tärkeää on myös tunne siitä,  
että on muita jotka painivat samojen 
arjen haasteiden kanssa, lisää omais-
hoitajien hyvinvointia ja sitä kautta 
myös hoidettavien hyvinvointia. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vertaisryhmä voi toimia tukena, 
kuuntelijana ja ymmärtäjänä, ys-
tävänä, läsnä olevana, uuden nä-
kökulman tarjoajana, saman koke-
neena toivon ja uskon valajana, 
tunteiden jakajana, yhdessä koki-
jana, tiedon jakajana, rohkai-
sijana, innostajana jne.  
 
Meillä avoin ryhmä on sananmu-
kaisesti avoin, eli mukaan voi tulla 
silloin kun haluaa, ehtii ja jaksaa. 
Mukana voi olla yhden kerran tai 
joka kerta. Avoimeen ryhmään ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Suljettu ryhmätoimintaan on aina 
ilmoittautuminen. Ryhmään ei 
oteta aloituksen jälkeen uusia ryh-
mäläisiä vaikka joku jäisi pois ryh-
mästä.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA 

Lisätietoja vertaisryhmistä: Jäsenkirjeestämme,   
Kotisivuilta www.joensuunseudunomaishoitajat.fi,  
Facebook, www.facebook.com/JoensuunseudunOmaishoitajatJaLäheisetRy,  
Merjalta merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat tai 0400 544 244.   
 

Tule rohkeasti mukaan ja tutustu ryhmätoimintaamme! 
 

http://www.joensuunseudunomaishoitajat.fi/
http://www.facebook.com/JoensuunseudunOmaishoitajatJaLäheisetRy
mailto:merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat
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Kevään aiheita ja vierailijoita: 

 
5.2.  

Vietämme Runebergin päivää.  
12.2. klo 13 – 15, Huom aika!  

Vietämme laskiaista ja ystävänpäivää. 
Mukana Linnea Mäenpää, 

tehdään kortteja ja kirjekuoria. 
19.2. 

Keskustellaan omaishoidosta ja  
Ovet-valmennuksista.  

26.2. 
Kelan kuntoutus- ja parikurssit sekä 

liiton teemalliset lomat. 
5.3. 

Ft TapioSeppänen  
12.3.   

Vietämme naistenpäivää! Tutustumme  
yhdistyksen omaan kirjastoon. 

19.3.  
Palveluohjaaja Sinikka Härkönen  

HOITO JA HOIVA PALVELUT & KOTIAPU 
26.3.  

Vietämme pääsiäistä. 
9.4. 

Terveydenhoitaja Teija Saariaho 
paikalla klo 12 - 13 

TENA TUOTTEIDEN ESITTELY 
16.4.   

Vietetään kahvilaa pelaten. 
23.4. 

Vaihdetaan ajatuksia ja kuulumisia. 
7.5. 

Toiveita syksyn toimintaan 
14.5. 

Äitienpäivä  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Joensuunseudun  

Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Kirkkokatu 16 C 34,  

80100 Joensuu 
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M A A N A N T A I S I N 
 

SAUVAKÄVELYRYHMÄ  
12.2.-21.5.2018,  klo 10 – 12 
Yhteinen kokoontuminen 
Kuntokeskus Energyn piha,  
Ranta-Mutalantie 100.  
Yhteyshenkilö:  
Irma Pussinen 050 376 7177  
Helena Timoskainen 0400 612 770 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T I I S T A I S I N 

Omaishoitajien omatoiminen 
KUNTOSALIRYHMÄ  
6.2. – 22.5.2018, klo 10 - 12  
Mäntypihan palvelukodilla  
(Rantakylänkatu 13).  
Yhteyshenkilö: Anja Räty, 
050 329 22 92 
 
 
Enon omaishoitajien  
KUNTOSALIVUORO  
Ti klo 13 – 14.30  
Terveysaseman Seniorisalilla  
(Enontie 52). Lisätiedot:  
Sirpa Romppainen, 044 576 7495.  

VIIKOTTAISET RYHMÄT 

Yhteyshenkilö: Merja Tanskanen, 0400 544 244 
Viikoittaiset ryhmät ovat avoimia, eivätkä vaadi ilmoittautumisia. 

 
 
 
 

VIRKEYTTÄ JA  
HYVÄÄ MIELTÄ 
LIIKUNNASTA! 
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K E S K I V I I K K O I S I N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaishoitajien  
KUNTOSALIRYHMÄT  
7.2.– 9.5.  
Liikutaan, rentoudutaan ja  
keskustellaan.  
 

    Koivupihan Kuntokammari,  
       Kirkkokatu 13, klo 11 – 12.30 
     
    Suvituulen Kuntokerttu, 
       Suvikatu 21, klo 13 – 15 
 
 
 
Omaishoitajien KEILAILURYHMÄ 
7.2. – 30.5. klo 13 
Joensuun Kuntokeidas, 
Linnunlahdentie 10. Kausimaksu 
20 € / henkilö. Yhdyshenkilö, 
Jorma Pesonen, 050 308 0930. 

 

T O R S T A I S I N 
 
Omatoiminen KUNTOSALIRYHMÄ  
8.2.-24.5.2018, klo 10  
Kuntokeskus Energy. 
Ranta-Mutalantie 100.  
 
Kokoontuminen Enegyn eteen. 
Koko kevään kausimaksu 20 € 
(maksu kerätään toisella kerralla 
käteisenä). Ensimmäisellä kerralla 
8.2. opastus laitteiden käyttöön 
klo 10-11 (opastusryhmään mah-
tuu 10 hlöä kerrallaan). Jos tar-
vetta, toinen opastus myöhem-
min. Jos haluaa itselle oman 
kunto-ohjelman, maksu tulee kau-
simaksun lisäksi. 
 
Yhteyshenkilöt:  
Helena Timoskainen, 0400 612 770 
Terttu Turunen, 0400 273 551 
Irma Pussinen, 050 376 7177 

 
 
 

  

VIIKOTTAISET RYHMÄT 
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Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu 
Yhdyshenkilö: Merja Tanskanen 0400 544 244 
 

 
 

 
 

  
 

keskiviikkoisin klo 13.00 – 14.30 
21.2./21.3./18.4./23.5. 

 
21.2. Vierailijana Esko-Pekka Tiitinen 

Lukupiirissä luetaan joko yhtei-
sesti sovittuja tekstejä tai oman 
valinnan mukaan. Tavoitteena on 
saada kirjallisuudesta uusia näkö-
kulmia omaan elämään ja tukea 
arjessa jaksamiseen. Huom! Luku-
piiriin voi tulla vaikka ei ehtisikään 
aina lukea. Tervetuloa mukaan, 
sekä entiset että uudet lukemi-
sesta kiinnostuneet omaishoitajat. 
Yhteyshenkilö: Tuula Hanikka, 
0400 674 815 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
     torstaisin klo 13.00 – 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevään jäsentapaamisissa ko-
koonnutaan yhteen keskustele-
maan ja muistelemaan eri aihei-
den äärelle.   
 
Kevään teemat: 
to 22.2. Ystävyys  
to 22.3. Pääsiäinen 
to 25.4. Vienen Karjalasta  
Joensuuhun – Jorma Reijosen  
kuvakertomus  
 
Yhdyshenkilö: 
Aila Rajasalo, 040 723 5520  

VERTAISRYHMÄT YHDISTYKSEN TILOISSA 
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To 8.2. klo 12 – 15, Koristetyyny 
Ommellaan tyynynpäällinen tilk-
kutyötekniikalla. Voit ottaa oman 
kankaan mukaan tai valita paikalla 
olevista kankaista mieleisesi. Voit 
myös ottaa ompelukoneen mu-
kaan, jos mahdollista. 
Omavastuu 5 € 
 
To 1.3. klo 12 – 14, Kortit 
Tehdän erilaisia kortteja. 
Omavastuu 3 € 
 
To 5.4. klo 12 – 15,  
Tehdään roikkuva sydänkoriste. 
Huovutetaan superlonin päälle ja 
koristellaan ompelemalla pieniä 
helmiä. 
Omavastuu 5 € 
 
To 26.4. klo 10 – 12, Kortit    
Tehdään onnittelukortteja kevään 
juhlia ajatellen. Huom aika! 
Omavastuu 3 €.  

VERTAISRYHMÄT YHDISTYKSEN TILOISSA 

Tekemiset ovat yksinkertaisia ja jokaisen osattavissa. Eikä osallistujalla tarvitse 
olla aikaisempaa kokemusta. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan käsillä tekemi-
sestä. Toimintaa ohjaamassa vertaisohjaaja Linnea Mäenpää. 
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TYÖIKÄISTEN VERTAISRYHMÄ  

         VERTTI & VEERA 

 
Kevät 2018:  OMMAISMAALARIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja Vertti & Veera -vertais-
ryhmän toiminnasta: Kirsi Leskelä, 
044 022 0707 tai leskela.kirsi 
@gmail.com sekä Työikäiset 
omaishoitajat Itä-Suomi Facbook-
ryhmässä. 
Toimintaa ja tapaamisia alle 65-
vuotiaille työikäisille (ei edellytä 
työssä olemista) erityislastaan, 
puolisoaan tai muuta läheistään 
hoitaville omaishoitajille! 

 
 
 

 
 
Kuvatyöskentelyn ryhmässä on ilmai-
sun lisäksi mahdollisuus pysähtyä 
oman itsen äärelle. Värien ja kuvien 
avulla peilaamme ja käsittelemme 
erilaisia elämän kysymyksiä ja tun-
teita; Kuinka voin? Mistä mielekäs 
elämä rakentuu? Kuinka arvostan it-
seäni? Tämä auttaa lisäämään itse-
tuntemusta ja syventämään minätie-
toisuutta. Keskeistä ovat yhteiset ko-
kemukset, kuvien kautta saadut oi-
vallukset ja yhteys toisiin. 
 
Mukaan on helppo tulla riippumatta 
aikaisemmasta kokemuksesta. Ryh-
män luonne on rohkaiseva ja kannus-
tava. Teema on – jokainen osaa ja on-
nistuu.  Ryhmää ohjaa kuvailmaisun 
opettaja Kirsi Ryynänen. 
 
Ryhmiin voi osallistua ilman erillistä 
ilmoittautumista. 
Lisätietoja kuvaryhmän sisällöstä: 
kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi, 
0400 377 757 
 
  

 OMMAISMAALARIT 

VERTAISRYHMÄT JOENSUUSSA 

Joensuun NNKY, Malmikatu 2 C 27 

 
Kokoontumiset ja teemat 
7.2. klo 13 – 15 • Suru – Ilo  
14.3. klo 17 – 19 • Pelko – Rohkeus 
4.4. klo 13 – 15 • Viha – Luottamus  
8.5. klo 17 – 19 • Luopuminen -    
                                 Rakkaus 

 
  

KUVAILMAISUN RYHMÄT  
osana omaishoitajien arjessa 

jaksamisen tukemista ja 
vertaiskohtaamista 

mailto:kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi
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Kevät 2018: OMMAISMAALARIT  
 

Joensuun NNKY, Malmikatu 2 C 27 
 

Maantaisin klo 13 – 15 
19.2. / 5.3. / 19.3. / 26.3. 
9.4. / 23.4. ja 7.5. 
 
Ryhmä on tarkoitettu yli 65 vuoti-
aille omaisille, jotka hoitavat lä-
heistään kotona tai joiden hoidet-
tava on kodin ulkopuolisessa hoi-
dossa joko pysyvästi tai lyhytaikai-
sesti. 
 
Työstämme värien ja kuvien avulla 
suruun, ikävään ja luopumiseen 
liittyviä teemoja ja tunteita. 
Otamme myös ryhmän toiveiden 
mukaisia aiheita. 
 
Ryhmän yhdyshenkilö: Merja 
Tanskanen, 0400 544 244. 

 

                       RANTAKYLÄN  
OMAISHOITOPERHEIDEN KERHO 
 
Ryhmä on tarkoitettu omaishoita-
jille ja hoidettaville. Vietämme ai-
kaa yhdessä eri teemojen parissa 
ja tarjoamme kahvit. Mukana on 
yhdistyksen työntekijä sekä mah-
dollisia vierailijoita kertomassa eri 
aiheista. 
 
Paikka: Joen Hoiva, Ruoritie 1 
 
20.2. klo 13 – 15 
Yhdistyksestä mukana Kirsi. 
Infoa yhdistyksen toiminnasta. 
 
20.3. klo 13 – 15  
Yhdistyksestä mukana Seija. 
Omaishoitajien valmennus. 
 
17.4. klo 13 – 15 
Yhdistyksestä mukana Merja. 
Terveydenhoitaja Teija Saariaho, 
esittelee Tena tuotteita, mm. mie-
hille ja naisille inkontinessisuojat, 
pesu- ja ihonhoitotuotteita. 
 
15.5. klo 13 – 15 
Yhdistyksestä mukana Merja. 
Mukava yhdessäolon hetki. 
 
 

YLI 65 VUOTIAIDEN  
OMAISHOITAJIEN RYHMÄ  

VERTAISRYHMÄT JOENSUUSSA 

Ryhmän yhdyshenkilö: Merja 
Tanskanen, 0400 544 244. 
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Kokoontumiset Lehmon seurakun-
takodilla (Kylmäojantie 57), per-
jantaisin klo 14.00 – 15.30. 
  
 
 
 
 
 
Katso tarkemmat tapahtumatidot 
seurakunnan kotisivuilta! 
 
Kontiolahden seurakuntatalon ti-
lat eivät toistaiseksi ole käytettä-
vissä, siksi ryhmän kaikki kokoon-
tumiset Lehmossa. Lisätiedot ryh-
män toiminnasta: Inka Turunen 
puh. 044 25 28 054. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Konttilanhovin päivätoimintatila, 
Käsämäntie 113 C, Liperi 

 
Kaikille liperiläisille avoin ja mak-
suton VeTuri -ryhmä tarjoaa mah-
dollisuuden omaishoitoon liitty-
vään keskusteluun ja virkistäyty-
miseen arjessa erilaisissa omais-
hoitotilanteissa oleville. 
 
Ei ilmoittautumisia! Tiedustelut: 
Fysioterapeutti, kuntoutuksen oh-
jaaja Riitta Turunen, 013 330 7132. 
Merja Tanskanen, 0400 544 244.  

 
Tiistaisin klo 11.30 – 13.00  
6.2. Riitta, avustaminen siirtymi-
sessä ja apuvälineet 
13.3. Merja, rentoudutaan ja asiaa 
omaishoitajuudesta. 
17.4. Terveydenhoitaja Taru Hovi-
salo, hyvinvointi ja jaksaminen. 
Paikalla Riitta.  
17.5. Virkistyspäivä Vaiviossa. Il-
moittautuminen 30.4. mennessä 
Tuija Rissanen, 0400 188 813 
 
 
 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA MAAKUNNASSA 

16.2. / 16.3. / 20.4. 
to 17.5. päivä Hirvirannassa 
ennakkoilmoittautuminen,  
044 2528 054 
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Kaikille omaishoitajille avoin ja 
maksuton vertaisryhmä on erilai-
sissa omaishoitotilanteissa oleville 
sekä kaikille omaishoidosta kiin-
nostuneille. Keskustelua, yhdessä-
oloa, vaihtuvia teemoja ja tietoa 
omaishoitajuuteen liittyvissä asi-
oissa. 

Yhteistyössä Outokummun ev.lut. 
srk. diakoni Hanna Ikäläinen  0400 

248 775 ja omaistoiminnanohjaaja 
Merja Tanskanen, 0400 544 244.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

 
Ovet-valmennus kesäkuussa 2018 
on mielenterveysomaisille suun-
nattu virkistys- ja koulutusviikon-
loppu. Ovet-valmennus tukee 
omaishoitajuutta ja helpottaa ete-
nemistä omaishoidon polulla. Val-
mennuksessa käsitellään mm. so-
siaali- ja terveyspalveluja, omais-
hoitajuutta ja omaisen voimava-
roja. Ovet-valmennukseen ovat 
tervetulleita kaikki, jotka kantavat 
huolta läheisestään ja auttavat 
apua tarvitsevaa läheistään. Jär-
jestetään yhteistyössä Pohjois-
Karjalan mielenterveysomaiset – 
FinFami ry:n kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outokummun seurakuntasali,  
Kummunkatu 19 

 
 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA MAAKUNNASSA 

Perjantaisin klo 13.00 – 15.00  
23.2. Vierailijana Terveydenhoi-
taja Teija Saariaho, esittelee Tena 
tuotteita, mm. miehille ja naisille 
inkontinessisuojat, pesu- ja ihon-
hoitotuotteita. Mukana Hanna. 
16.3. Vierailijana asemamestari   
Kai Halttunen kertomassa kodin 
turvallisuudesta. Mukana Merja. 
27.4. Ohjelma varmistuu myö-
hemmin, seuraa Outokummun 
seudun ilmoitusta. Paikalla Hanna. 

17.5. Virkistyspäivä Vaiviossa. Il-
moittautuminen Hannalle 30.4. 
mennessä, 0400 248 775. 
 

 

Lisätietoja:  
 

Pohjois-Karjalan mielenterveys-
omaiset - FinFami ry 
Minna Turunen, 050 564 8708 
minna.turunen@tukitupa.fi 
 
Joensuun seudun omaishoitajat ry 
Seija Ollaranta, 050 528 3909 
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi  

mailto:minna.turunen@tukitupa.fi
mailto:seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi
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Vaiviontie 21 B, 83460 Harinjärvi 

 
 

 
 
Alustava ohjelma: 
Ruokailu   
Messu  
Saunat  
Kahvi 
Bussi kotiin klo 16.30 
 

Omavastuu 10 € / henkilö 
Joensuulaisten maksu bussissa  
tasarahalla! Maakuntalaisten maksu 
Vaiviossa Merjalle. 
 

Bussireitti: 
klo 11.00  Pielisensuun kirkko 
                  keskussairaalan pysäkki 
                    (sairaalan puolella)  
klo 11.15  Rantakylän kirkko 
                   P-paikka  
klo 11.30  Siltakadun matkailu- 
                  pysäkki 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ilmoittautuminen: 
 

Joensuun seurakuntien osallistujien 
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä: 
Yhdistyksen toimistolle Kirsille, 
kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi, 
0400 377 757  
 

Liperin, Polvijärven ja Outokummun 
seurakuntien omaishoitajat ilmoit-
tautuvat oman srk:n työntekijälle.  
 

Liperi: 
Tuija Rissanen, 0400 188 813 
Outokumpu: 
Hanna Ikäläinen, 0400 248 775 
Polvijärvi: 
Piia Karhinen, 050 542 2206 
 

 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA MAAKUNNASSA 
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Tule keskustelemaan omaishoi-
dosta, valmennuksista ja muista 
vertaistukitoimista.  
 

To 8.3.2018, klo 12.00 – 14.00 
Psykiatriatalo 
Järjestöhuone Linkki  
 
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu 
 

Lisätietoja: 
Seija Ollaranta, 050 528 3909 
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi 

 
 
 
 
 

 
 

 
Omaiskahvilat ovat matalan kynnyk-
sen kohtaamispaikkoja erilaisissa 
omaishoidon vaiheissa oleville sekä 
kaikille asiasta kiinnostuneille. Kahvi-
lat tarjoavat tietoa ja hengähdys-
tauon arjesta ilman sitoutumista py-
syvämpään toimintaan. Hyvä paikka 
aloittaa, jos olet kiinnostunut yhdis-
tyksen toiminnasta tai tarjonnasta. 
Järjestetään eri paikkakunnilla vaih-
tuvin teemoin. Tervetuloa sekä hoita-
jat että hoidettavat!

 

Eno  
To 8.3.2018, klo 13.00 – 14.00 
Palvelutalo Kotiranta 
Välskärintie 9, 81200 ENO 
 
Kutsumme alueen omaishoitajia kuu-
lemaan omaishoitajayhdistyksen toi-
minnasta ja keskustelemaan minkä-
laista toimintaa Enon seudulla voisi 
olla? Paikalla yhdistyksestä toimin-
nanjohtaja Seija Ollaranta. 
Tarjoamme kahvit! 

  
 
  

OMAISKAHVILAT JA INFOKIOSKIT 

mailto:seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi
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Viinijärvi  
Ke 2.5.2018, klo 13.00 – 14.30 
Viinijärven nuorisotila 
Kirkkotie 5, 83400 Viinijärvi 
 
Yhdistyksen toiminnan ja Ovet-
valmennusken esittelyä. Paikalla 
yhdistyksestä tj Seija Ollaranta. 
Tarjoamme kahvit! 

  

Karelia-ammattikorkeakoulun 
Voimala-opiskelijat järjestävät 
maksutonta ryhmä- ja yksilö-
toimintaa sydänkuntoutujille. 
Osallistumalla saat arvokasta 
tietoa kokonaisvaltaisesti hy-
vinvoinnista; esimerkiksi liik-
kumisesta, ravinnosta, sydän-
terveydesä, stressinhallin-
nasta sekä ensiapuasioista. 
 
 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
Tikkarinne-kampus 
Tikkarinne 9, 80200 Jns 
 
• Tiistaisin klo 13-16, ensim-
mäinen kokoontuminen 20.2. 
• Viikoilla 8-16, pois lukien 
viikko 10 
 
Lisätietoja ja alustava ilmoit-
tautuminen 9.2.mennessä: 
Kaisa Juvonen,  
Voimala- koordinaattori 
050 521 9270,  
kaisa.r.juvonen@karelia.fi 
 
 

 Hyvä sydän 

VOIMALA 
 

OMAISKAHVILAT 

 
 
OMAISHOITAJIEN RAATI 
 

27.3.2018 klo 17 – 19 
Yhdistyksen toimitilat 
Kirkkokatu 16 C 34, Jns 
 

Ilmoita jos et pääse paikalle, 
muuten ei tarvitse erikseen il-
moittautua. Yhteyshenkilö: 
Katri Tuulensola, 050 594 8639, 
katri.tuulensola@siunsote.fi  
 
Mahdolliset matkakustannukset 
korvataan kuntayhtymän mat-
kustussäännön mukaisesti. 
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 Turunen Terttu, puheenjohtaja  Leskelä Kirsi, varapuheenjohtaja 
 terttu.turunen@jnss.omaishoitajat.fi  leskela.kirsi@gmail.com 
 0400 273 551    044 022 0707 
 

 Nousiainen Jouko, taloudenhoitaja    Ollaranta Seija, sihteeri     
 joukon321@gmail.com   seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi 
 044 515 2125   050 528 3939 
 

Hanikka Tuula, Pussinen Irma, Riikonen Tuula,  

                                Rinne Vesa ja Timoskainen Helena 

           Jouko          Tuula R.      Helena      Terttu              Kirsi            Irma         Tuula H. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
Ke 11.4. klo 17, kahvit klo 16.30 alkaen  
Yhdistyksen tiloissa, Kirkkokatu 16 C 34 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat: 
 

➢ Yhdistyksen toimintakertomus 2017 
➢ Tilinpäätös 2017 ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunto 
➢ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen 
➢ Yhdistyksen edustajan valitseminen Liiton syyskokoukseen 

Lämpimästi tervetuloa! 
 

mailto:terttu.turunen@jnss.omaishoitajat.fi
mailto:leskela.kirsi@gmail.com
mailto:joukon321@gmail.com
mailto:seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi
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Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@jnss-omaishoitajat.fi 

Nettisivut: joensuunseudunomaishoitajat.fi  

Facebook: facebook.com/JoensuunseudunOmaishoitajatJaLaheisetRy 

 

TOIMISTO  
Kirkkokatu 16 c 34 
80100 JOENSUU 

 

 

Seija Ollaranta  050 528 3909 
Merja Tanskanen  0400 544 244 
Kirsi Ryynänen  0400 377 757 

Alisa-projekti 
Kirsi Hokkila    040 481 8078 
 

Ota yhteyttä, tule käymään! 

  Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset  ry 

 

mailto:etunimi.sukunimi@jnss-omaishoitajat.fi
http://www.joensuunseudunomaishoitajat.fi/
http://www.facebook.com/JoensuunseudunOmaishoitajatJaLaheisetRy

