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VUOSIKERTOMUS 2012 
 

1  TAUSTAA 

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu v. 1997. Yhdistys kuuluu jäsenenä 

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto Ry:hyn. Kokkolan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimialueena on 

Kokkola, Kruunupyy, Pedersöre, Luoto ja Kannus, yhteensä alueella on asukkaita n. 75 000 

henkilöä. Yhdistys on ollut mukana Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n hallinnoimassa TOP-

projektissa ja hallinnoinut RAY:n rahoittamia projekteja vuodesta 2001 alkaen: 2001–2003 OMA-

projekti, 2004–2006 OMAA-projekti, 2007–2012 TOIMIVA- ja AKTIVA -hankkeet. Näillä hankkeilla 

on annettu omaishoitajille konkreettista apua (sijaishoitoa), vertaistukea, erilaista 

virkistystoimintaa ja palveluohjausta. Sijaishoitotoiminta juurrutettiin perustamalla sosiaalinen 

yritys OMA-Hoivapalvelu Oy, joka tarjoaa nyt hoitoavun lisäksi mm. veteraanisiivousta. AKTIVA:ssa 

ja TOIMIVA:ssa on luotu useita hyviä toimintamuotoja: ryhmät (vertaistuki-, virike-, liikunta- ja 

harrasteryhmät), virkistystoiminta (retket, matkat, leiripäivät) sekä palveluohjaus. AKTIVA- ja 

TOIMIVA -hankkeiden päätyttyä kesäkuussa 2012 omaishoitajien jaksamista tukeva toiminta on 

jatkunut RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak4). Toiminta-alueena tässä kohdennetussa 

toiminnassa on Kokkola (n. 46 600 asukasta) ja Kannus (n. 5700 asukasta). Projektien myötä 

yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut runsaaseen 330 henkilöön ja toimintaan osallistuu myös 

paljon sellaisia, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä. 

Toimintamme on linjassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian kanssa. Hyvinvointistrategia 

2015 on maakunnan toimijoiden yhteinen tahdonilmaus alueen hyvinvoinnin kehittämisen 

tavoitteista. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on allekirjoittanut Keski-Pohjanmaan 

hyvinvointisopimuksen 2011 – 2015.  Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä maakunnan 

asukkaiden hyvinvointia ja lähtökohtana on keskipohjalaisen ihmisen hyvä arki. Strategian 

läpileikkaavina teemoina on mm. kansalaislähtöisyys ja laaja yhteistyö. Siinä korostetaan 

kansalaislähtöisen toiminnan, kuten yhdistysten, merkityksen tiedostamista ja mukaan ottamista 

hyvinvoinnin kehittämiseen sekä laajaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä.  

 

Kokkolan kaupunki on panostamassa vanhustenhuoltoon ja ikäihmisten omaishoitoon. Tähän 

liittyen kaupungille on laadittu konkreettinen toimenpideohjelma vuoteen 2020. 

Toimenpideohjelma pohjautuu alkuvuodesta 2012 valmistuneeseen laajaan konsulttiselvitykseen 

Kokkolan vanhustenpalvelujen nykytilasta. Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 

ja jaksamisen tukemiseen tähtäävä toimintamme on hyvin linjassa Kokkolan vanhustenhuollon 

strategisten tavoitteiden ja KASTE- ohjelman tavoitteiden kanssa. 

Teemme yhteistyötä myös toisen KASTE-rahoitteisen paikallisen hankeen, KAMPA -hankkeen 

kanssa. Kokkolan kaupungin toteuttaman KAMPA-hankkeen (2011–2013) tavoitteena on sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittäminen. KAMPA -hankkeen järjestämissä 

keskustelutilaisuuksissa on kansalaisilta tullut palautetta, että monet sosiaali- ja terveyspalvelut 
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ovat karanneet etäälle, näkymättömiksi ja kasvottomiksi. KAMPA -hankkeen Kokkolan ja 

Kruunupyyn alueella tehtävä kehittämisen painopistealueet ovat vuorovaikutuksen lisääminen 

sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavien viranomaisten, luottamushenkilöiden sekä 

kuntalaisten kesken, asiakasarvioija -mallin kehittäminen ja paikallisten yhdistysten ja kuntien 

välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.  

AKTIVA- ja TOIMIVA -hankkeiden toiminta vuonna 2012 tammi-kesäkuussa (hankkeet 

päättyivät) on kirjoitettu mustalla värillä. Syksyn toiminta, jota jatkettiin kohdennetulla 

toiminta- avustuksella, on kirjoitettu raporttiin sinisellä värillä.  

 

2 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 

Toiminta-alueena on Kokkola ja Kannus.  

Päämääränä on tavoittaa alueen omaishoitajat mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Kannustaa heitä pitämään huolta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan 

ja jaksamisestaan. Ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan 

sekä terveyttään ja näin tukea monipuolisesti heidän jaksamistaan ja hoidettavien kotona 

selviytymistä. 

Antaa laaja-alaista palveluohjausta ja tehdä moniammatillista yhteistyötä omaishoitajien 

elämänlaadun ja arjen paremmin sujumiseksi. 

 

Toiminnan tavoitteina on 

 parantaa omaishoitajien ja hoidettavien psykososiaalista hyvinvointia lisäämällä sosiaalisia 

kontakteja ja vertaistukea sekä järjestämällä mahdollisuuksia lepoon, virkistykseen ja 

harrastustoimintaan.  

o  Konkreettisina tavoitteina on yksinäisyyden ja eristyneisyyden vähentäminen, uusien 

ystävyyssuhteiden luominen, ilon löytyminen elämään. Lisäksi annetaan 

omaishoitopareille mahdollisuus vielä kokea asioita yhdessä. 

 ylläpitää ja kohentaa omaishoitajien fyysistä kuntoa, jaksamista ja hyvinvointia 

järjestämällä vertaistuellisia liikuntaryhmiä, liikunnallisia retkiä sekä lomia. 

 -edistää omaishoitajien jaksamista ja mahdollistaa omaishoitoparien toimiva ja hyvä arki 

antamalla laaja-alaista palveluohjausta ja konkreettista apua palveluiden ja etuuksien 

hakuprosesseissa. Tehdään moniammatillista yhteistyötä ja ollaan tukena, "kuljetaan 

rinnalla". 

 

http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kokkola-ja-kruunupyyn-alue/kokkolan-ja-kruunupyyn-alueella-tehtava-kehittamistyo#Kla tavoite vva lisääminen
http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kokkola-ja-kruunupyyn-alue/kokkolan-ja-kruunupyyn-alueella-tehtava-kehittamistyo#Kla tavoite vva lisääminen
http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kokkola-ja-kruunupyyn-alue/kokkolan-ja-kruunupyyn-alueella-tehtava-kehittamistyo#Kla tavoite vva lisääminen
http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kokkola-ja-kruunupyyn-alue/kokkolan-ja-kruunupyyn-alueella-tehtava-kehittamistyo#Kla tavoite asiakasarvioijamalli
http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kokkola-ja-kruunupyyn-alue/kokkolan-ja-kruunupyyn-alueella-tehtava-kehittamistyo#Kla tavoite yhdistysyhteistyö
http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kokkola-ja-kruunupyyn-alue/kokkolan-ja-kruunupyyn-alueella-tehtava-kehittamistyo#Kla tavoite yhdistysyhteistyö
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3 TOIMINTA JA TOIMINTATAVAT 

 

Omaishoitajien vertaistuelliset ryhmät sekä heille suunnatut tapahtumat olemme ilmoittaneet 

tapahtuma-lehdessä. Tapahtuma-lehti ilmestyy jäsenille jäsenkirjeen yhteydessä kaksi kertaa 

vuodessa kesäkuun lopulla ja tammikuun alussa. Tapahtumalehtistä vuonna 2012 painettiin 950 

kappaletta. Lehtisen suunnittelusta vastasi projektityöntekijä. Tätä tärkeää vihkosta omaishoitajat 

ovat jo oppineet odottamaan viiden vuoden ajan. Omaishoitajilla on paremmat mahdollisuudet 

osallistua heille järjestettyihin tapahtumiin jos tapahtumalehti ilmestyy riittävän ajoissa. Kesäkuun 

lopussa ilmestyvässä vihkosessa on tapahtumat jouluun asti. Tapahtuma-lehtistä on jaettu myös 

säännöllisesti yhteistyökumppaneille esim. Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien omaishoidon 

vastaaville, seurakuntien diakoneille ja kotihoidon työntekijöille. Toki pieniä muutoksia voi tulla 

toiminnan aikana, mutta niistäkin olemme pyrkineet hyvin ilmoittamaan. Tapahtumalehtinen 

myös helpottaa projektityöntekijöiden vuosiraporttien tekemistä.  

Tapahtumista olemme ilmoitelleen keskiviikkoisin Keski-Pohjanmaa-lehden yhdistyspalstalla sekä 

liikunnalliset ryhmät ilmoittelemme Kokkolan kaupungin sähköisessä liikuntakalenterissa. 

Suuremmista ja avoimista koulutuspäivistä olemme laittaneet erillisen lehti-ilmoituksen 

paikalliseen lehteen. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n nettisivuja työntekijät 

päivittävät viikoittain. Google Analyticsin tietojen (1.2.–31.12.2012) mukaan kotisivuilla oli 1 190 

eri kävijää ja käyntikertoja on ollut 1 805. Suurin osa kävijöistä oli kokkolalaisia (43,88 %) ja 

seuraavaksi eniten oli helsinkiläiset (22,33 %). Esitteitä, tiedotteita ja Lähellä - lehteä jaettiin 

Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien palvelupisteisiin. Hankkeiden esitteitä painettiin 800 

kappaletta sekä neljän projektityöntekijän käyntikortteja 800 kappaletta. 

Säännöllisesti kokoontuville ryhmille on lähetetty kirjeet puoli vuosittain. TOIMIVA- hankkeesta 

lähetettiin keväällä 236 kirjettä ja AKTIVA - hankkeesta 99 kappaletta. Kirjeet olivat lähinnä info-

tiedotteita vertaisryhmien, retkien/ matkojen osallistujille sekä kutsuja yhteistyökumppaneille eri 

ryhmiin ja tilaisuuksiin. Lisäksi lähetettiin hakemuksia ja lomakkeita mm. kansaneläkelaitokseen, 

perusturvaan ja muihin virastoihin sekä lomajärjestöihin. Osanottokortteja ja suruadresseja 

lähetettiin myös muutamia. Syksyllä AK: sta lähetettiin kirjeitä yhteensä 404 kappaletta.  

Olemme saaneet omaishoitajia paremmin osallistumaan ja sitoutumaan heille järjestettyihin 

vertaisryhmiin/ matkoihin henkilökohtaisella kirje kutsulla. Vuonna 2012 keräsimme 

omaishoitajien sähköpostiosoitteita, koska tavoitteena on tulevaisuudessa vähentää info-

tiedotteiden lähettämistä ja aloittaa tiedotus- ja tapahtumapostien lähettäminen sähköisesti. 

Kaikilla iäkkäimmillä omaishoitajilla ei ole sähköpostia mutta olemme sitten laittaneet muistutusta 

ryhmien alkamisesta tekstiviestillä. Melkein jokaisella ikäihmisellä on puhelin. Monet ikäihmiset 

eivät osaa vielä tekstiviesteihin vastata mutta osaavat lukea viestin. Noin 40 omaishoitajaa on tällä 

hetkellä sähköpostilistalla ja he haluavat tiedotteet sähköisesti. Määrä lisääntyy koko ajan.  

Toimintaa järjestettiin omaishoitajien ”olohuoneessa” sekä muualla kaupungin tai yksityisten 

palvelutuottajien tiloissa. Omaishoitajien toimistolla kävi vuonna 2012 noin 1155 henkilöä (2011 
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1100). Kävijämäärä on noussut joka vuosi. Johon on tietenkin vaikuttanut toiminnan kasvu ja 

asiakkaiden tietoisuus toiminnastamme. Omaishoitajien ”olohuoneessa” olemme järjestäneet 

vertaistuellisia ryhmiä, koulutuksia, kokouksia ja esittelytilaisuuksia. Vuonna 2012 toimistolla 

kokoontuivat erilaiset omaishoitajien vertaistukiryhmät 57 kertaa. Opiskelijaryhmien 

vierailukäyntejä oli 10 kappaletta. Yhteistyöpalavereita ja kokouksia toimistolla oli 15 kappaletta. 

Toimintaideana on ollut myös se, että omaishoitajien ”olohuoneeseen” voi tulla ilman 

ajanvarausta joka arkipäivä. Olemme halunneet tehdä toimistolla asioinnin mahdollisimman 

helpoksi. Kahvikupin ääressä ilman kiirettä haluamme kuunnella ja tukea omaishoitajia. Jaamme 

tietoa heitä koskevista tärkeistä asioista ja pyrimme ohjaamaan heitä oikeaan paikkaan sekä 

mukaan meidän monipuoliseen toimintaamme. Omaishoitajat tulevat toimistolle usein muiden 

viranomaisten tai ystävien lähettämänä. Paras tiedotusväline on kuitenkin usein ollut puskaradio. 

Tieto omaishoitajien ”olohuoneesta” on levinnyt ja olemme saaneet olla samassa osoitteessa jo 

neljättä vuotta. Keski-Pohjanmaan yhdistyspalstan kautta monet muutkin yhdistystoimijat 

seuraavat meidän järjestämää toimintaa viikoittain.  

 

TAULUKKO 1. Omaishoitajien olohuoneen kävijämäärät 2010–2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 2. Omaishoitajien olohuoneen eri tilaisuuksien kokoontumiskerrat 
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Toiminnan kohteet: 

 Omaishoitajat  

 -kaikki omaishoitajat, myös ne, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä 

 -kaikenlaisissa omaishoitotilanteissa olevat (puolisoaan, vanhempansa, sisartaan, 

 lastaan tai muuta läheistä hoitavat). Kaikenikäiset omaishoitajat nuorista aikuisista 

 ikäihmisiin. 

 -myös etä- ja entiset omaishoitajat  

 -sekä jäsenet että ei-jäsenet 

 Omaishoidettavat yhdessä omaishoitajan kanssa 

 Muut perheenjäsenet  

 Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset 

 

3.1 Toiminta Kokkolassa  

Alkuvuoden tapahtumat olivat vielä AKTIVA-JA TOIMIVA- hankkeiden toimintaa, mutta hankkeiden 

päätyttyä kesäkuussa 2012 omaishoitajien jaksamista tukeva toiminta on jatkunut RAY:n 

kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak4).  Hankkeiden yhteistä päätösjuhlaa vietimme 29.8.2012 

seurakunta keskuksessa. Kutsuja lähetettiin hankkeiden toimintaan osallistuneille omaishoitajille 

sekä yhteistyökumppaneille. Juhlaan osallistui 72 henkilöä. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kuulla 

mm. hankkeiden aikana saaduista tuloksista ja palautteista sekä yhdistyksen toiminnan 

tulevaisuudesta. Vierailijoita saatiin Lahdesta sekä Kokkolasta. Omaishoitajan puheenvuoron piti 

Marja-Leena Alho sekä muistisairaan puheenvuoron sekä sirkustirehtöörin esityksen Jouko Alho. 

Musiikkiesityksestä vastasi lauluyhtye Silmittömät Pohjanmaan näkövammaiset ry:stä.  

 

AKTIVA- ja TOIMIVA -hankkeiden toiminta vuonna 2012 tammi-kesäkuussa (hankkeet päättyivät) 

on kirjoitettu mustalla värillä. Syksyn toiminta, jota jatkettiin kohdennetulla toiminta- avustuksella, 

on kirjoitettu raporttiin sinisellä värillä.  

 

 AKTIVA-HANKE/ AK 

 

VIRIKERYHMÄT OMAISHOITOPAREILLE: 

Vuonna 2008 alkaneet virikeryhmät kokoontuivat edelleen sekä Kannuksessa ja Kokkolassa. 

Ryhmäläisille lähetettiin kutsut loppuvuodesta koskien kevätkauden ohjelmaa ja loppukesästä 

koskien syksyn ohjelmaa. 

Kokkolan virikeryhmä kokoontui keväällä 4 kertaa ja osallistujia näillä kerroilla oli yhteensä 40 

henkilöä. 20.3 ryhmässä vieraili juuri yrityksen perustanut Henna Lammi, joka esitteli Kodinhoiva 
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Hennan tarjoamia palveluita.  Lisäksi 21.2 kokoontumiskerralla virikeryhmäläisiä osallistui 

TOIMIVA- hankkeen Vertaiset-ryhmäläisten kanssa Laulujen Palo konserttiin, jossa pääesiintyjänä 

oli Tauno Palon poika Jukka-Pekka Palo. Muina esiintyjinä oli Mari Kätkä ja Tuomas Kesälä. 

Tunteikkaaseen iltaan osallistui molemmista ryhmistä 30 henkilöä, virikeryhmäläisiä heistä oli 9. 

Muilla kokoontumiskerroilla aiheina oli mm. terveysportaali, horoskoopit ja optiset harhat. Liki 

jokaisella kerralla ehdittiin tehdä myös pieni jumppa tai tasapainoharjoitus.  

Syksyn aikana ryhmä kokoontui 3 kertaa ja osallistujia oli 45. Vierailijana ryhmässä oli 

ensimmäisellä kerralla Kokkolan matkailuopas Tytti Blomqvist. Hän kertoi ja keskusteli Kokkolan 

historiasta. Muilla kerroilla noudatettiin samansuuntaista ohjelmaa kuin Kannuksen virikeryhmällä. 

Syksyn eläinpuiston sateiselle retkelle osallistui vain kaksi ryhmäläistä. Ruokailut järjestettiin 

opetusravintola Kokkolinnassa, jossa Catering-alan opiskelijat saivat mahdollisuuden harjoitella 

suuremman ruokailijaryhmän palvelemista.  

 Kokkolassa virikeryhmät kokoontuivat yhteensä 8 kertaa ja osallistujamäärä oli 94 

henkilöä. Keskimäärin ryhmään osallistui 11–12 henkilö/ kerta. Ryhmään osallistui 15 eri 

henkilöä.  

 

 KÄLVIÄN AVOIN VERTAISRYHMÄ: 

Kälviän seurakunnan diakoniatyöntekijä Leena Jämsän kanssa järjestettiin vuorottain kälviäläisille 

omaishoitajille ja läheisille avoin vertaisryhmä.  Ryhmä kokoontui diakonin vuorolla Kälviän 

seurakuntakodilla ja hankkeen vuorolla helluntaiseurakunnan Siion salilla. Ryhmässä käytettiin 

materiaalina mm. Keski-Suomen muistiyhdistyksen laatiman Muikku-laatikon muistelukortteja 

sekä tietovisa. Ryhmä kokoontui keväällä 3 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 37.  

Kälviän avoin ryhmä kokoontui syksyllä 4 kertaa. Diakoniatyöntekijä ei järjestänyt varsinaista 

vertaisryhmäkokoontumista vaan ryhmäläiset tapasivat toisensa omaishoitajien kirkkopyhän 

(23.9) juhlassa sekä puurojuhlassa seurakuntakodilla (15.11). Kälviän aluetoimistossa pidettiin 

avoin infotilaisuus omaishoidosta ja päällekkäisyyksien vuoksi päätimme pitää avoimen ryhmän 

samalla tilaisuuden yhteydessä. Mukaan ei kuitenkaan tullut kuin 5 henkilöä. Toisella kerralla 

kokoonnuttiin taas Siion salilla ja mukana oli omaishoitajien oma Lauluryhmä Läheiset. Osallistujia 

oli tällä kerralla laulajat mukaan lukien 22. Kaikkiaan syksyn kokoontumisissa oli mukana 36 

osallistujaa.  

 Kälviän vertaisryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 7 kertaa ja osallistujia oli 

yhteensä 73 hlöä. Keskimäärin ryhmään osallistui 10–11 henkilöä/kerta. Eri ihmisiä oli 

mukana 19. 
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LOHTAJAN AVOIN VERTAISRYHMÄ: 

Tämä avoin ryhmä omaishoitajille ja läheisille kokoontui aiemmin seurakuntakodin tiloissa vuoroin 

diakoni Ulla-Maija Karvosen ja vuoroin hanketyöntelijän vetämänä. Ryhmässä on ollut jo vuonna 

2011 vähenevässä määrin osallistujia eikä diakoni ottanut enää ryhmää vastuulleen 2012. 

Seurakuntakodin tilat saatiin maksutta käyttöön. Ryhmään pyrittiin saamaan osallistujia eri tavoin 

kutsumalla ja kiinnostavilla teemoilla, mutta siitä huolimatta tulijoita ei ollut kovinkaan paljon.  

Tämä avoin ryhmä kokoontui keväällä vain 2 kertaa ja siinä oli mukana 7 henkilöä.  

Syksyn kokoontumisten aiheina oli mm. terveellinen ravitsemus ja liikunnan merkitys ikääntyvän 

ihmisen terveyteen. Kokoontumisissa oli mahdollista mittauttaa myös verenpaineensa. Ryhmä 

kokoontui syksyllä 3 kertaa ja mukana oli 5 henkilöä. Kaikkiaan ryhmä kokoontui 5 kertaa ja 

mukana oli 13 henkilöä, joista eri henkilöitä oli 8. Jatkossa Lohtajan ryhmän kokoontumista täytyy 

miettiä tarkemmin, jos osallistujamäärää ei saada nostettua. Lohtajalaiset osallistuivat yhdessä 

Kälviäläisten kanssa leiripäivään 20.8 sekä yhteiseen kirkkopyhään Kälviälle 23.9.  

 Lohtajan vertaisryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 5 kertaa ja osallistujia oli 

kaikkiaan 13 hlöä. Keskimäärin osallistujia oli 2-3 hlöä/kerta. Ryhmään osallistui 8 eri 

henkilöä. 

 

 

LAULURYHMÄ LÄHEISET: 

Omaishoitajista koostuva lauluryhmä Läheiset jatkoi säännöllistä harjoitteluaan musiikinohjaajaksi 

Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa opiskelevan Tanja Iivarisen johdolla. Lauluryhmä esiintyy 

pääasiassa yhdistyksen/hankkeiden omissa tilaisuuksissa, mutta pyydettäessä myös vanhusten 

palvelutaloissa. Aloitimme vuoden suunnittelupalaverilla ja lounaalla opetusravintola 

Kokkolinnassa. Mietimme yhdessä kevätkauden ohjelmistoa sekä keskustelimme 

esiintymiskutsuista. Varsinaisia harjoittelukertoja toimistolla oli keväällä 8 ja mukana oli laulajia 

79. Esiintymisiä oli 20.3 sotainvalidien palvelukeskuksessa sekä omaishoitoparien leiripäivässä 

Vasikkasaaren leirikeskuksessa 3.5.  

Syyskaudella laulajat kokoontuivat harjoittelemaan 9 kertaa ja osallistujia oli mukana yhteensä 73. 

Esiintymisiä oli lisäksi neljä; 15.8 omaishoitajien OMAssa päivässä Vasikkasaaren leirikeskuksessa, 

20.8 Lohtajan ja Kälviän omaishoitajien leiripäivässä Soldatskärissä, omaishoitajien avoimessa 

vertaisryhmässä Kälviän Siion salilla 11.10 sekä yhdistyksen 15-vuotisjuhlassa nuorisokeskus Villa 

Elbassa 28.11. Säestäjänä juhlassa oli musiikkipedagogiksi valmistuva Elina Koskela.  

Laulajat ovat olleet sitoutuneita harjoitteluun ja ovat saaneet huomattavan paljon 

esiintymisvarmuutta. Osa laulajista tulee pitkänkin matkan päästä harjoittelemaan, oli sää mikä 

tahansa, joten ryhmällä heille erityinen merkitys. Ryhmään on avoin pääsy ympäri vuoden eikä 

kokemusta kuorolaulusta tai nuotinlukutaitoa vaadita. Lauluryhmän kuluihin haettiin ja saatiin 
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vuodelle 2012 Kokkolan kaupungilta 200,00 € projektiavustus kuitteja vastaan ja sillä oli 

mahdollisuus kattaa materiaalikuluja.  

 Lauluryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 17 kertaa ja osallistujia oli mukana 

yhteensä 152 hlöä. Keskimäärin osallistujia oli yhteensä 9 hlöä/kerta. Ryhmään osallistui 

12 eri henkilöä. 

 

PALVELUOHJAUS: 

Osa omaishoitajista ei tiennyt lainkaan mitä palveluita Kokkolassa ja Kannuksessa on tarjolla ja 

kuinka niitä voi saada. Osa taas oli saanut jotakin tietoa omaishoidosta esimerkiksi 

terveyskeskuksesta tai kelan virkailijalta, mutta informaatio oli jäänyt puutteelliseksi eikä 

omaishoitaja tiennyt, mistä apua piti konkreettisesti hakea ja miten. Ihminen, joka ei ole koskaan 

ehkä hakenut tukea tai apua mistään, ei aina ymmärrä viranomaisten käyttämää kieltä. Jos 

annettu tieto on ollut puutteellista, ei omaishoitajalla ole välttämättä ole ollut voimavaroja lähteä 

itse selvittämään, mistä palvelujen viidakosta hänen tilanteeseensa sopiva apu voisi löytyä. 

Omaishoitajat saivat tietää toiminnastamme omaishoidosta vastaavilta virkailijoilta sekä itse 

lehdestä lukemalla tai sukulaiselta/ystävältä sekä osallistumalla avoimiin oviin.  

Hankkeessa voitiin antaa monipuolista palveluohjausta ja henkilökohtaisempaa tukemista. Jos 

omaishoitotilanne oli sellainen, ettei puhelimitse ohjaaminen ollut riittävää, voitiin sopia 

tapaaminen toimistolle. Joskus hoitotilanne oli niin sitova, että tapaaminen mahdollistui vain 

kotikäynnillä. Henkilökohtaisilla tapaamisilla voitiin päästä täsmällisempään omaishoitajan 

ohjaukseen ja kotikäynneillä pystyttiin kartoittamaan hoitotilanne paremmin.  Usein avuntarvetta 

oli useassa eri asiassa. Palveluohjausta annettiin runsaasti myös eri ryhmissä ja erilaisissa 

tilaisuuksissa.  

Vuonna 2012 henkilökohtaisissa tapaamisissa painopiste oli lähinnä omaishoidon tuessa (42). 

Tämän tiimoilta eniten avustettiin hakemuksen täyttämisessä (28) sekä valitusten tekemisessä (8). 

Selvittelyä vaativat myös omaishoidontuen kriteerit, tuen maksuperusteet sekä lakisääteisten 

vapaiden järjestäminen. Henkilökohtaisen avun saaminen (7), kuljetuspalvelu (6) ja 

asunnonmuutostyöt (3) askarruttivat myös useita omaishoitajia. Monet tarvitsivat myös apua 

lomatukihakemusten täyttämisessä (12) ja muutama Kelan järjestämiin kuntoutuksiin hakemisessa 

(3). Kelan eläkkeen saajan hoitotuki oli järjestynyt monen kohdalla jo ennen yhteyden ottoa 

meihin ja siinä avustettiin huomattavasti edellisvuosia vähemmän (9). Omaishoitajia ohjattiin 

myös verotukseen, lumiseteliin, yksityisiin palveluntuottajiin ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa. 

Työntekijät osallistuivat pyydettäessä myös yhteispalavereihin, joissa suunniteltiin ja keskusteltiin 

omaishoitoperheen palveluista ja tuista. Monen perheen kohdalla asioiden hoitaminen on ollut 

ongelmallista lähinnä hitaan ja byrokraattisen palvelujärjestelmän vuoksi. Pitkäaikaisin asiakkuus 

on alkanut jo ennen AKTIVA-hankkeen alkua ja työ perheen tukemiseksi jatkuu edelleen. 
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Seuraaviin lukuihin sisältyvät ainoastaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa saaneet 

omaishoitajat, joiden kanssa on sovittu tapaaminen käsiteltävistä asioista. Ryhmissä ja 

infotilaisuuksissa eikä puhelimitse annettua palveluohjausta ole laskettu mukaan.  

Kevään 2012 aikana tavattiin palveluohjauksen merkeissä 33 eri omaishoitajaa. Kontakteja oli 

kaikkiaan 73. Kotikäyntejä tehtiin 18 kertaa ja toimistolla sovittuja tapaamisia oli yhteensä 45. 

Muita henkilökohtaisia kontakteja esimerkiksi infopäivien yhteydessä ja muissa tilaisuuksissa oli 8 

kertaa. 

Syksyllä eri omaishoitajia tavattiin yhteensä 28. Syksyn aikana kontakteja palveluohjauksen 

merkeissä oli 68 kertaa. Tapaamisia toimistolla oli yhteensä 21 ja kotikäyntejä 30. Muiden 

tilaisuuksien yhteydessä annettua henkilökohtaista palveluohjausta oli yhteensä 19 kertaa.  

 Eri omaishoitajia tavattiin vuoden aikana yhteensä 54.  Kaikkiaan henkilökohtaista 

palveluohjausta annettiin 141 kertaa. Suurin osa asiakkaista oli kantakaupungin alueelta, 

mutta tapaamisia oli myös Kannuksen (4), Lohtajan (6), Kälviän (6) ja Kruunupyyn (1) 

omaishoitoperheiden kanssa. Uusia omaishoitajia tavattiin 30. 

 Toimistolla tapaamisia oli yhteensä 66. 

 Kotikäyntejä tehtiin yhteensä 48. 

 Muissa tapahtumissa/tilaisuuksissa henkilökohtaista palveluohjausta annettiin 27 kertaa. 

          

                                        

 TOIMIVA-HANKE / AK 

 

KENGURUT: 

TOIMIVA- hankkeen vertaistuelliset ryhmät jatkuivat myös alkuvuoden 2012. KenguRut 

(vammaisten lasten vanhempien)kokoontuivat 4 kertaa keväällä 2012 ja osallistujamäärä oli 

yhteensä 35. Osallistujia oli keskimäärin 8.7 henkilöä/kerta.  Vuoden aikana ryhmään osallistui 22 

eri henkilöä. Olemme pitäneet pöydällä pientä rahapurkkia vapaaehtoiselle kahvimaksulle, josta 

olemme voineet ostaa vaikka syntymäpäivä kukkia ryhmäläisille. Alku vuodesta ryhmässä kävi 

vierailija esittelemässä yritystään, joka tuotti palveluja kehitysvammaisten lasten perheille. 

Helmikuussa kävimme yhdessä tutustumassa Loistopaikkaan, jossa on eri hyvinvointipalveluja 

tuottavia yrittäjiä. Maaliskuussa rentouduimme yhdessä VesiVeijarin takkahuoneessa turvesaunan 

merkeissä. Ilta sisälsi mukavaa yhdessäoloa, uintia, rentoutumista turvesaunassa ja kevyen 

iltapalan.  Osallistujat ovat itse voineet vaikuttaa iltojen sisältöön ja suunnitteluun. 

 Oulun läänin Autismi -ja Aspergeryhdistys ry:n Keski-Pohjanmaan aluekerhon vastuuhenkilön 

kanssa olemme yhteistyössä sopineet, että hän voi heidän yhdistyksen tiedotteissaan mainostaa 

KenguRut -vertaisryhmää perheille, joilla on erityislapsi. He eivät ole tavoittaneet omaan 
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aluekerhoon osallistujia. Näin voimme jakaa tietoja ja tukea molemmanpuolin. Aluekerhon 

vastuuhenkilö on osallistunut meidän ryhmään. 

Syksyllä ryhmä kokoontui yhteensä 5 kertaa. Omaishoitajien ”olohuoneessa” 3 kertaa ja loppu 

vuodesta olimme yhdessä kahdessa koulutuksessa.  Osallistujamäärä oli syksyllä yhteensä 42. 

Vertaistapaamiseen 21.11 saimme vieraan Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä autismin 

kirjon palveluohjaaja Marja- Liisa Niemelä. Marja-Liisa oli tavannut osan meistä Seinäjoen 

seminaarissa 13.11 ja oli mukava saada hänet vierailulle meidän omaishoitajien ”olohuoneeseen”. 

Puhuimme Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tarjoamista palveluista ja hankkeita. 

Halusimme tietoa mm. siitä miten palveluasuntoloiden henkilökuntaa ohjataan haastavaan 

käyttäytymiseen ja mitä pitäisi ottaa huomioon kun nuori kehitysvammainen muuttaa kotoa. 

Syyskuun tapaamisessa keräsin kirjallista palautetta vertaisryhmään osallistuneilta ja kartoitin 

tietoa siitä mitä he ovat kokeneet saavansa itselleen juuri TOIMIVA- hankkeen järjestämistä 

tapahtumista/ ryhmästä viiden vuoden aikana. Vertaisryhmäläiset ovat osallistuneet ahkerasti 

erilaisiin omaishoitajille järjestettäviin tapahtumiin. 

 omaa aikaa 

 vertaistukea 

 kokemuksien jakamista 

 ystäviä 

 kulttuuria 

 yhteisöllisyyttä 

 osallistumismahdollisuuksia, retkiä, matkoja 

 monenlaista tietoa 

 virkistystä 

 vertaisveturi-koulutusta 

 kunnon kohennusta 

 koulutuspäiviä 

 rentoutusta 

 liikuntaa esim. vesijumppaa, kuntosalia 

 turvesaunaa 

 kirkkopyhässä siunausta 

 leiripäivillä hyvää oloa 

 

9.11.2012 olimme TÄNÄÄN JA HUOMENNA- seminaarissa Kaarlela-salissa Kokkolassa. 

Seminaarissa kuultiin kehitysvammaistenhenkilöiden jokapäiväiseen elämään liittyvistä 

tukitoimista. Seminaarissa oli mukana 9 ryhmäläistä. Autismi -ja Aspergerliitto ry järjesti KYLLIN 

HYVÄ TUETTU ELÄMÄ- loppuseminaarin Seinäjoella 13.11.2012. Seminaarissa saimme tietoa 

autismin kirjon henkilöiden tukemisesta ja kuulimme projektin tuloksia työpajojen muodossa. 

Seminaariin osallistui 6 ryhmäläistä.  

 KenguRut-ryhmä kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja osallistujamäärä oli 77 henkilöä. 

Ryhmään osallistui keskimäärin 8-9 hlöä/ kerta. Ryhmässä kävi 22 eri omaishoitajaa. 

Kaikki osallistujat olivat naisia ja heistä viisi oli työikäistä ja muut olivat eläkeikäisiä. 

 

VERTAISET: 

Vertaiset (hoidettavansa menettäneet) kokoontuivat 4 kertaa keväällä 2012 ja osallistujamäärä oli 

yhteensä 38 omaishoitajien ”olohuoneessa”. Lisäksi osallistuimme 2 kertaa yhdessä 

kulttuuritapahtumiin. Osallistujia oli keskimäärin 9.5 henkilöä/ kerta. Vuoden aikana ryhmään 
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osallistui 25 eri henkilöä. Kokoonnuimme tuttuun tapaan omaishoitajien ”olohuoneessa” 

kahvikupin ääressä.  Olemme pitäneet pientä rahapurkkia pöydällä vapaaehtoiselle kahvimaksulle. 

Ryhmäläiset osallistuivat myös ahkerasti TOIMIVA- hankkeen eri tilaisuuksiin. Osallistujat pitävät 

oman vertaistukiryhmän kokoontumista tärkeänä osana heidän arkielämää. He kokevat saaneensa 

ryhmästä tukea yksinasumiseen. Ryhmälle olemme tarjonneet virikkeellistä toimintaa ja 

kulttuurielämyksiä. Ryhmän sisällön suunnittelu lähtee aina osallistujien tarpeista. Osallistujia 

myös ohjataan jo olemassa oleviin aktiviteetteihin ja palveluiden pariin. Ryhmän yhtenä 

tavoitteena on ollut omien voimavarojen löytyminen ja aktiivinen arki. Ideoita toiminnan 

kehittämiseksi kerätään jatkuvasti. Ryhmän keskusteluissa jaamme ajankohtaista tietoa palveluista 

(esim. senioreiden terveyspiste Daaliasta, kuljetuspalveluista) ja ikäihmisten elämää helpottavista 

ja hankaloittavista asioista. Kokkolan kaupunki tarjoaa ikäihmisille ns. ennaltaehkäisevää ja 

matalankynnyksen terveyspalvelua. 

Osallistuimme yhdessä 21.2.2012 Kokkolan Talviharmonikka viikon tapahtumaan Kokkolan 

kaupunginteatteriin ” Laulujen Palo” – esitykseen. Mukana oli 8 ryhmäläistä. Esitys sisälsi 

musiikillisia hetkiä Tauno Palon elämästä. Ilta oli tunteita herättävä, koska esiintyjänä oli Tauno 

Palon poika Jukka-Pekka Palo. Mukana oli myös AKTIVA -hankkeen virikeryhmäläisiä. 

Toukokuussa menimme yhdessä Kokkolan kaupungin teatteriin katsomaan Lokki-esitystä. He ovat 

myös pitäneet tärkeänä sitä, että osallistumme yhdessä teatteriin tai konsertteihin. Yksin ei tulisi 

lähdettyä kulttuuritapahtumiin. Mukana oli 7 ryhmäläistä. 

Loppu vuodesta kokoonnuimme 4 kertaa omaishoitajien ”olohuoneessa”. Osallistujamäärä oli 

yhteensä 39. Päätimme jatkaa palvelutaloihin tutustumisia. Olimme jo aikaisempina vuosina 

käyneet muutamissa hoitokodeissa. Olisimme menneet Villa Lehdon hoitokotiin tutustumaan 

mutta harmiksemme vierailu peruttiin meistä johtumattomista syistä. Päätimme mennä ensi 

vuoden puolella uudelleen. Syyskuussa perehdyimme aivojumppaliikkeisiin ja teimme harjoituksia. 

Jokaiselle monistettiin myös mukaan muutamia liikeharjoituksia joita voi tehdä kotona yksin tai 

ystävän kanssa. Joulukuussa ryhmässämme vieraili tuttuun tapaan Kokkolan matkailuopas Tytti 

Blomqvist. Tällä kertaa muistelimme lähialueiden historiaa sekä puhuimme lapsuuden muistoista 

ja niiden ihanien muistojen kirjoittamisesta.  

 Vertaiset-ryhmä kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja osallistujamäärä oli 92 hlöä. 

Ryhmän toimintaan osallistui keskimäärin 9-10 hlöä/ kerta. Ryhmän keski-ikä oli 76 

vuotta. Ryhmässä kävi 25 eri ihmistä, heistä kaksi oli miehiä ja muut osallistujat naisia. 

 

VOIMAA VERKOSTA: 

Olemme olleet mukana syksystä 2011 pilottiryhmänä Lounais-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset 

ry:n hallinnoimassa RAY:n tukemassa Voimaa Verkosta - hankkeessa. Kokeilimme 

hyvinvointiteknologian suomia mahdollisuuksia omaishoitajien sosiaalisen verkoston 

laajentamiseksi valtakunnallisesti ja saimme samalla mahdollisuuden kehittää omaa 

toimintaamme. Ryhmä kokoontui vuosina 2011–2012 8 kertaa ja ryhmiin osallistui 23 eri 
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omaishoitajaa. Vuonna 2012 ryhmä kokoontui 5 kertaa eri aihein ja osallistujamäärä oli yhteensä 

31. Kuuntelimme alustuksia mm. hyvän unen tärkeydestä, vuorovaikutuksesta, perhehoidosta ja 

muistisairauksista. Alustukset olivat Lounais-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 

projektityöntekijän suunnittelemia mutta osallistujien valitsemia aiheita.  

Kevään aikana osallistuimme myös koulutuksiin etäyhteyksin. Olemalla mukana Voimaa 

Vanhuuteen - hankkeessa saimme mahdollisuuden ilman matkustamista olla mukana 23.3.2012 

RAY:n ja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n järjestämässä hankepoliklinikka päivässä. Koulutus 

pidettiin Kemissä. Olisimme ottaneet vielä kerran etäyhteyden Helsinkiin eduskuntatalolle 

kansanedustajiin mutta emme saaneet teknillisistä syistä sinne yhteyttä. Syksyllä 2011 etäyhteys 

onnistui. 

 Voimaa Verkosta- vertaisryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 5 kertaa ja 

osallistujamäärä oli yhteensä 31 hlöä. Ryhmässä kävi keskimäärin 6-7 hlöä/kerta. 

 

ESPANJANKIELEN KURSSI: 

Espanjankielen kurssit jatkuivat myös alkuvuodesta. Ryhmä kokoontui yhteensä 11 kertaa vuosina 

2011–2012. Ryhmään osallistui 23 eri henkilöä. Heistä 5 oli miehiä ja loput osallistujat olivat naisia. 

Vuonna 2012 ryhmä kokoontui vielä 3 kertaa harjoittelemaan ja kertaamaan opittuja asioita. 

Käyntikertoja oli yhteensä 16.  

 Ryhmässä opeteltiin espanjankielen perussanastoa, numeroita, yleisempiä tervehdyksiä sekä 

matkailusanastoa. Osallistujat saivat kirjallista materiaalia sekä matkaopas-vihkosen. Vihkosta 

jaettiin myös Espanjan matkaan lähtijöille. Matkaopas vihkosen suunnittelivat työntekijät yhdessä 

ja vihkosesta löytyi tärkeimpiä/ yleisempiä espanjankielen matkailusanastoa.  

 Espanjankielen kurssi kokoontui vuoden 2012 aikana 3 kertaa ja osallistujamäärä oli 16 

hlöä. Ryhmään osallistui keskimäärin 5-6 hlöä/ kerta. Vuoden 2012 kaikki osallistujat 

olivat naisia. 

MATKAILUKERHO: 

Vuonna 2011 alkanut matkailukeho jatkoi kokoontumistaan vielä 2012, koska yhteinen matka 

päätettiin toteuttaa 15–22.4.2012 Espanjan aurinkorannalle Fuengirolaan. Ryhmä kokoontui 5 

kertaa vuosina 2011–2012. Ryhmään osallistui 34 eri henkilöä. Vuonna 2012 ryhmä kokoontui 2 

kertaa. Käyntikertoja oli yhteensä 42. Osallistujat halusivat yhteisesti suunnitella matkaa ja matkan 

sisältöä. Heille oli tarjolla vierailukäyntejä suomalaisissa hoitokodeissa, vaellusretkeä, hierontaa ja 

vertaistukea. Projektityöntekijä oli ryhmän vastuuhenkilö ja varasi matkat sekä hoiti 

matkajärjestelyt yhdessä matkatoimiston kanssa. Matka varattiin niin hyvissä ajoin jotta jokaisella 

olisi tarpeeksi aikaa järjestellä koti tilannetta. Kokkolan kaupunki sai hyvin järjestettyä kaikille 

hoitoa tarvitseville intervallipaikan. 
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 Matkailukerho kokoontui vuoden 2012 aikana 2 kertaa ja osallistujamäärä oli 42 hlöä. 

Ryhmään osallistui keskimäärin 21 hlöä/ kerta, joista 7 oli miehiä ja 14 naisia. 

 

 

 Kaikki omaishoitajille ja läheisille suunnatut vertaistuelliset ryhmät 

kokoontuivat Kokkolassa vuoden 2012 aikana 66 kertaa ja osallistujamäärät 

olivat kirjausten mukaan 590 henkilöä. 

 

KOULUTUKSET: 

AVOIN KOULUTUSPÄIVÄ  

Järjestimme avoimen koulutuspäivän 8.2.2012 Kokkola-salissa. Koulutuspäivän aiheena oli 

ikäihmisten perhehoito- omaishoitajien mahdollisuus. Koulutuspäivä sisälsi tietoa omaishoidon 

vapaan uusista järjestämismahdollisuuksista. Tilaisuudessa luennoitsijana olivat Kokkolan 

kaupungin vanhustenhuollon palvelujohtaja Maija Juola, Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry:n 

alueohjaaja Sari Havela, Kainuun maakunta-kuntayhtymästä perhehoidon koordinaattori Marjatta 

Kurki sekä Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry: toiminnanjohtaja Kaarina Niemi. 

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 59 henkilöä. Joista 24 oli viranomaisia, 24 omaishoitajaa, 8 

opiskelijoita ja 4 jotain muita. Tilaisuuden jälkeen kerättiin kirjallista palautetta päivästä. Avoimen 

palautteen kommenteissa kehuttiin tilaisuuden ajankohtaa, asiantuntevuutta, asiallisuutta ja 

korostettiin kuinka tärkeää tällainen tiedonjako on. Negatiivissävyiset kommentit olivat hyvin 

yksilöllisiä liittyen esimerkiksi jonkun luennoitsijan käyttämiin vaikealta tuntuviin 

kirjainyhdistelmiin, kaupungin edustajien aikaiseen paikalta poistumiseen. 

 

VERTAISVETURI-KOULUTUS 7.3.–30.3.2012 

Voimaa vanhuuteen toimintaan liittyen työntekijöistä Merja Jokela suoritti Seinäjoella VoiTas -

kouluttajakoulutuksen 24.–26.10.2011, evaluointipäivä 21.5.2012. Koulutuksen suorittanut voi 

järjestää paikallisia VanhusValmentaja, KunnonHoitaja ja VertaisVeturi -koulutuksia. 

Omaishoitajille järjestettiin ensimmäinen VertaisVeturi -koulutus maaliskuussa 2012. VertaisVeturi 

-koulutuksen kesto on 20 h ja se sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia voima- ja 

tasapainoharjoittelusta.  Koulutus toteutettiin yhteensä seitsemänä koulutuspäivänä 7.3., 14.3., 

16.3., 21.3. 23.3. 28.3., ja 30.3. klo 10.00–12.30. Ryhmä kokoontui viisi kertaa omaishoitajien 

olohuoneessa ja kaksi kertaa Palvelutalo Kotikartanon liikuntasalissa. Keski-Pohjanmaan 

Sosiaalipsykiatrinen yhdistys antoi Kotikartanon liikuntasalin tilat käyttöömme veloituksetta. 

Koulutuksen jälkeen VertaisVeturit kokoontuivat vielä 6.6., 22.11. ja 14.12. jakamaan kuulumisia, 

kertaamaan kurssilla harjoiteltuja tuolitansseja ja sopimaan VertaisVeturina toimimisesta. 
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VertaisVeturi -kurssille osallistui 6 omaishoitajaa, kaikki naisia. Osallistujat olivat iältään 54–74 

vuotiaita, keski-ikä oli 67 vuotta. Käyntikertoja oli kirjausten mukaan yhteensä 58. Pääosin 

osallistujat olivat jo entuudestaan liikunnallisesti aktiivisia 2-3 kertaa viikossa liikuntaa harrastavia. 

Voimaharjoittelu oli osallistujille tutumpaa, tasapainoharjoittelun osalta tuli enemmän uusia 

oivalluksia. Myös ravinto-asiat kiinnostivat. Palautelomakkeessa kysyttiin, onko VertaisVeturi -

koulutuksesta mielestäsi hyötyä omaishoitajille? Kaikki osallistujat kokivat koulutuksen 

hyödylliseksi.  

"On ehdottomasti, oppii pitämään huolta itsestä ja hoidettavasta läheisestä. Tasapaino 

harjoitukset hyviä ja tärkeitä." 

"Tosi hyvä ja tarpeellinen koulutus kotona kyhnöttävälle." 

Tämän ensimmäisen omaishoitajille suunnatun VertaisVeturi -kurssin tavoitteena oli antaa eväitä 

erityisesti omaishoitajien oman ja heidän läheistensä fyysisen kunnon ylläpitoon. Kurssi antoi 

kuitenkin valmiuksia ja kipinän myös VertaisVertais -veturina toimimiseen ryhmässä. Marras-

joulukuulta lähtien neljän VertaisVeturin porukka otti vetovastuun syyskuussa alkaneesta 

Honkaharjun kuntosaliryhmästä.  

 

ATK-KOULUTUS OMAISHOITAJILLE 

Omaishoitajille järjestettiin Keski-Pohjanmaan aikuisopistolla 8.3, 15.3 ja 22.30 klo 9.30–11.30 

tietotekniikka koulutusta. Koulutuksen aihealueina oli tietokoneen peruskäyttö, sähköposti, 

internetin pankkipalvelut/ tiedonhaku, digikuvien siirto kamerasta tietokoneelle sekä kuvien 

tulostus. Omaishoitajat ovat toivoneet jo kauan tietotekniikkaan tukea ja opastusta. Koulutuksen 

aikana opettelimme mm. varamaan laboratorio ajat internetissä ja tutustuimme esim. 

yhdistyksemme ja Omaishoitajat ja Läheiset- Liitto ry:n www-sivuilla.  Monelle ikäihmiselle tuottaa 

vaikeuksia valokuvien siirtäminen tietokoneelle. Osallistujat opettelivat laittamaan komista 

kameroista kuvia muistitikulle, josta voivat siirtää kuvat kotona omalle koneelle. Ryhmään 

ilmoittautui 15 henkilöä ja opetus kesti yhteensä 6 tuntia. Käyntikertoja oli kirjausten mukaan 

yhteensä 45.  

Omaishoitajien toivomuksesta järjestimme vielä syksyllä uuden tietotekniikkakoulutuksen 25.10, 

1.11 ja 8.11.2012 Keski-Pohjanmaan aikuisopistolla. Aihealueet olivat erit kuin kevään 

koulutuksessa. Opettelimme yhdessä tietokoneen perusohjelmien käyttöä, kuvien käsittelyä, 

kuvakirjan valmistamista ja tilaamista netin kautta. Ryhmään ilmoittautui 10 hlöä. Käyntikertoja oli 

kirjausten mukaan 26. Opetus kesti yhteensä 6 tuntia.   
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KINESTETIIKKAKOULUTUS  

Omaishoitajat auttavat läheistään päivittäin tämän liikkumisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa 

ja ruokailussa. Hyvästä tahdosta riippumatta saattaa avustaminen olla vaativaa ja raskasta 

molemmille osapuolille. Kinestetiikka on avustamistapa, joka keskittyy avustajan ja avustettavan 

voimavarojen hyödyntämiseen. Kinestetiikka-koulutus auttaa ymmärtämään ja oppimaan ihmisen 

liikkumiseen kuuluvia toimintoja. Omaishoitajat saavat kurssilta konkreettista apua selviytymään 

vaikeistakin avustamistilanteista ja keinoja helpottamaan arkipäivää. Omaishoitajan fyysinen 

kuormittavuus vähenee ja jaksaminen paranee. Kinestetiikan avulla voidaan myös ylläpitää ja 

parantaa apua tarvitsevan toimintakykyä. 

Kinestetiikka-koulutuksia on järjestetty yhdessä Suomen Kinestetiikka ry:n kanssa vuodesta 2009. 

Pääkouluttajana on toiminut jokaisella kurssilla TtT Virpi Hantikainen Sveitsistä, lisäksi hänellä on 

ollut apunaan tutoreita. Vuonna 2012 kursseja järjestettiin yksi ja se oli järjestyksessään kuudes. 

Hyväksi paikaksi on valikoitunut Keski-Pohjanmaan Opiston kurssihotelli Opaalin tilat. Osa 

kurssilaisista yöpyi, osa taas meni yön ajaksi kotiinsa ja palasi aamulla kurssipaikalle. Ruokailut oli 

mahdollista järjestää kurssitiloissa, mikä nopeutti ja helpotti ohjelman läpivientiä.  22–23.10 2012 

järjestetylle kurssille ilmoittautui 7 paria, mutta kurssin alkaessa osallistumaan pääsi 5 paria. 

Heistä 4 oli pariskuntia, joissa apua tarvitsevalla oli jokin neurologinen sairaus, mikä vaikeutti 

arjessa selviytymistä. Yhtenä parina oli äiti vammaisen tyttärensä kanssa. Osallistujilta kerättiin 

kirjallista palautetta kurssin tarpeellisuudesta, sisällöstä ja saivatko he kurssilta konkreettista 

hyötyä arkielämään. 

Kinestetiikka-koulutuksesta kerättiin kirjallinen palaute, jonka mukaan kurssin ohjaajat olivat 

ammattitaitoisia. Kurssipäivien aikataulua pidettiin joustavana ja sitä pidettiin erittäin hyvänä. 

Henkilökohtaisen ohjauksen saaminen koettiin tärkeäksi. Omaishoitoparit kokivat saaneensa 

konkreettista apua arkeensa. Seuraavassa on muutama kommentti kerätystä palautteesta: 

”Opittiin paljon sellaista, josta on meille hyötyä elämässä.” 

”Tämä on meille uusi asia, mutta erittäin kiitettävä, koska se on meidän elämäämme edistävä.” 

 

OVET- KOULUTUS 

OVET- koulutus järjestettiin syksyllä 2012( 30.10,  6.11, 13.11 ja 

20.11 klo 9.30–13.30 omaishoitajien ” olohuoneessa”. 

Koulutukseen ilmoittautui 6 omaishoitajaa ja kaikki olivat 

puolisoaan hoitavia. Käyntikeroja oli kirjausten mukaan 24. 

Koulutuksen toteuttamisesta vastasivat toiminnanjohtaja 

Kaarina Niemi ja toiminnanohjaaja Marjo Salmi, jotka olivat 

käyneet OVET- ohjaaja koulutuksen vuonna 2011. Materiaali ja 

koulutusohjelman rungon on kehitelty Omaishoitajat ja Läheiset 
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- Liitto ry:n OVET- hankkeessa ja tämä kehitelty OVET- koulutuksen käyneet yhdistykset ovat 

saaneet maksuttoman koulutusrungon materiaaleineen käyttöön. 

Koulutuksessa aihealueina olivat omaishoitotilanteen tunnusmerkit (Kaarina Niemi/ Marjo Salmi), 

yhteiskunnan sosiaali- - ja terveyspalvelut (sosiaalityöntekijä Kaarina Salo/ sijoittajakoordinaattori 

Teija Jäväjä), avustamisen aakkoset ja ergonomia-kuntopiiri (fysioterapeutti Anne Känsäkangas), 

muutosten kohtaaminen ja omaishoitajan voimavarat (diakoni/ Mervi Keränen), avaimia 

hoitotyöhön (sairaanhoitaja/ Reetta Karhula) sekä vertaistuki ja aktiivinen osallistuminen (entinen 

omaishoitaja/ Heikki Männistö). Viimeisenä päivänä koulutuksen vastaavat Kaarina Niemi ja Marjo 

Salmi puhuivat Omaishoitajat ja Liitto ry:n ja yhdistyksen toiminnasta ja hankkeista. Koulutuksen 

lopussa kerättiin suullinen ja kirjallinen palaute osallistujilta sekä jaettiin todistukset. Palaute oli 

positiivisista ja osallistujat kokivat saaneensa paljon eväitä arkeen. 

Osallistujien mielipide kouluttajista ja koulutuksen sisällöstä: 

”Aivan ihanat ja pätevät.” 

”Selkeät, ymmärtävät ja kokemusta omaavat ohjaajat.” 

”Täydellinen sisältö ja sopivan kokoinen ryhmä.” 

”Täysi kymppi, kouluttaja taitava ja selkeästi opastettu.” 

”Erittäin osaavat kouluttajat, sisältö oli oikein kattava ja monipuolinen.” 

”Hyvä kurssi.” 

 

 Koulutuksiin osallistui yhteensä 106 henkilöä. 

 

RETKET JA MATKAT/ TAPAHTUMAT 

Olemme järjestäneet omaishoitajille jo viiden vuoden ajan retkiä lähelle ja kauaksi. Olemme 

halunneet tarjota omaishoitajille tutustumisia omaan kotikaupunkiin. Ryhmänä on mukava lähteä 

tutustumaan johonkin uuteen ja tuntemattomaan. Arjen stressin ja aikataulujen keskellä ei tule 

useinkaan ajatelleeksi huolehtia kehonsa hyvinvoinnista tarpeeksi, siksi kävimmekin yhdessä 

tutustumassa Loistopaikkaan. Loistopaikassa tarjotaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä palveluja 

esim. kasvo – ja jalkahoitoja, hierontaa, jäsenkorjausta, suolahuonetta sekä kampaamo palveluita. 

Yrityksessä työskentelee noin 10 erialojen yksityistä yrittäjää. Olemme käyneet omaishoitajien 

kanssa Loistopaikassa opiskelijahieronnoissa. Vierailukäynnillä tutustuimme myös 

aivojumppaliikkeisiin ja mukana oli 13 henkilöä. 

Osallistuimme yhdessä 21.2.2012 Kokkolan Talviharmonikka viikon tapahtumaan Kokkolan 

kaupunginteatteriin ” Laulujen Palo” – esitykseen. Esitys sisälsi musiikillisia hetkiä Tauno Palon 
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elämästä. Ilta oli tunteita herättävä, koska esiintyjänä oli Tauno Palon poika Jukka-Pekka Palo. 

Tämä tapahtuma toteutettiin vertaisryhmien osallistujien kanssa. Osallistujia oli 30 hlöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkailukerhon matka Espanjan Fuengirolaan järjestettiin omaishoitajien toivomuksesta 

huhtikuussa 15–22.4.2012. Suunnittelutyö aloitettiin hyvissä ajoin, jotta jokaisella matkalle 

haluavalla olisi tarpeeksi aikaa järjestää omaiselleen hoitopaikka, jos siihen oli tarvetta. Matkalle 

lähti 42 henkilöä, omaishoitajia ja – hoidettavia joista 11 oli miehiä ja 31 naisia. Matkanjohtajina 

toimivat Kaarina Niemi ja Merja Jokela. Antti Niemi toimi linja-autonkuljettajana matkalla 

Kokkolasta Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin. Matkalta kerättiin suullisia ja kirjallisia 

palautteita. 

 Kesäkuussa 2012 matkalle osallistujille järjestettiin muistelutapaaminen ja yhdessä kävimme läpi 

koosteen kirjallisista palautteista. Mukana oli 39 matkalaista. Annettujen arvosanojen perusteella 

matkan keskiarvoksi tuli 8.6. Erityiskiitoksen ja ruusuja sai vapaaehtoinen linja-autokuljettajamme 

Antti Niemi. Osallistujat antoivat kiitoksen Antin uskomattomaan panostukseen omaishoitajien 

hyväksi ja autokuski toimi hyvänä oppaana sekä antoi hyviä neuvoja paikanpäällä Espanjassa. 

Työntekijän näkökulmasta tulevaisuuden varalle ja ulkomaanmatkoja ajatellen ryhmän koko oli 

suuri ja jatkossa ryhmän kokoa olisi mietittävä, vaikkei silloin ehkä kaikki halukkaat pääse matkalle. 

Ryhmän jakaminen esim. kahteen osaan olisi joissakin tilanteissa varmasti ollut hyvä ratkaisu, 

mutta ryhmän jakaminen kunnon mukaan on ongelmallinen: esim. pariskunnat haluavat usein 

osallistua päiväohjelmaan yhdessä, vaikka toisen kunto olisi heikompi tai liikkuminen vaikeampaa. 

Matkanjohtajia olisi ehkä tarvittu enemmän näin suurelle porukalle.  

Yhteisen ulkomaanmatkan tavoitteena oli, että omaishoitajat rohkaistuisivat lähtemään vielä 

ulkomaille oman perheen kanssa. Iloksemme kuulimmekin, että jotkut olivat lähteneet uudelleen 
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matkoille. He saivat hyviä eväitä/ tietoa meidän yhteiseltä matkalta. Näin ollen matkamme oli 

onnistunut. 

                Onnistunut matkamme kiteytyy sanoiksi erään omaishoitajan kommentissa: 

”Näin jälkeenpäin voin istuutua kotisohvalle. Sulkea silmäni, antaa ajatuksiini tulla uudelleen niitä 

hetkiä, joita koettiin matkalla. Auringon paistetta hyväntuulisia matkaseuralaisia, lempeää tuulta. 

Yltäkylläiset notkuvat ruokapöydät. Kauniisti katetut aina puhtaat liinat pöydillä. Sai nauttia 

yltäkylläisesti ruhtinaallisista ruuista. Miten sydämestä he palvelivat. Jylhät vuoristomaisemat, 

palmupuut, notkuvat keltaiset appelsiinit puissa.” 

 

12.5.2012 olimme yhdessä Kokkolan kaupungin teatterissa katsomassa Lokki-esitystä. Mukana oli 

40 henkilöä. Toukokuun 19 päivä teimme ostosmatkalle Tuurin kyläkauppaan. Saimme tutustua 

ostosten merkeissä Suomen suurimpaan kyläkauppaan. Osallistujia oli 34 hlöä. 

Kesäkuun 5 päivä teimme luontoretken Lohtajan pesäkiville. Päivä oli sateinen mutta retki 

toteutettiin sovitusti. Retkellä tutustuttiin Lohtajan historiallisiin jääkauden aikaisiin suuriin kiviin 

sekä makkaraa paistettiin Kälviän Karhukorven järvellä katoksen suojassa. Osallistujia oli 23 hlöä. 

Teatterimatkan teimme perinteisesti Halkosaareen kesäteatteriin. esityksen nimi oli ”Lekaa ja 

leivoksia”. Söimme Kivitipussa seisovasta pöydästä lounaan ennen esitystä.  Osallistujia oli 50 hlöä. 

Siniretkellä lähdimme tänäkin vuonna. Olemme saaneet vapaaehtoisen omaishoitaja/sienioppaan 

joka kerta mukaan. Sienioppaan johdolla olemme kulkeneet metsässä sekä saaneet varmistuksen 

oikeista syötävistä sienistä. Retki on toteutettu Lohtajan ja Kälviän maastossa. Osallistujia oli 7 

hlöä. 

Olemme tehneet perinteisesti 1-2 ostosmatkaa vuodessa. 10.11.2012 teimme matkan 

Tampereelle. Osallistujat pääsivät käymään IdeaParkissa ja IKEAssa. Linja-auto kulki kahden 

ostospaikan väliä ja osallistujat saivat valita miten päivänsä viettävät. Osallistujia oli 29 hlöä. 

Osallistuimme yhdessä 30.11.2012 Rakas vanhus-tapahtumaan Kokkola-saliin. Esiintyjinä olivat 

laulaja Joel Hallikainen ja pastori Harri Kankare. Tilaisuudessa oli paljon kotona asuvia sekä 

palvelutaloista asuvia ikäihmisiä. Tilaisuus oli avoin kaikille ja sen järjesti Kokkolan kaupunki.  

Omaishoitajat osallistuivat Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin joulukonserttiin 20.12.2012 

Kokkolan kirkkoon. Luvassa oli Italialaista joulubarokkia. Osallistujia oli 30 hlöä. 

 Retkille ja matkoille osallistui yhteensä 258 henkilöä.                       
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LIIKUNNALLISET VERTAISTUKIRYHMÄT: 

Omaishoitajille suunnattu Piukkiksen jumpparyhmä jatkoi kokoontumistaan tänäkin vuonna. 

Palvelu on ostettu yksityiseltä palvelutuottajalta. Ryhmä on kokoontunut jo viiden vuoden ajan 

iltaisin, jotta työssäkäyvät omaishoitajat pääsisivät osallistumaan. Ryhmän keski-ikä on noin 59 

vuotta ja ryhmän koko on vaihdellut vuosien myötä, mutta ryhmän sisältöön ja toimintaan se ei 

ole vaikuttanut. Ryhmällä on ollut selkeät tavoitteet alusta asti ja niitä on tarkastettu tietyin välein. 

Keväällä ryhmä kokoontui 10 kertaa ja osallistujia oli 10 eri henkilöä. Käyntikertoja oli kirjausten 

mukaan 78. Ryhmään osallistui keskimäärin 7-8 hlö/ kerta. 

Syksyllä jatkoimme jumpparyhmää. Kokoonnuimme 10 kertaa ja osallistujia oli 10 eri henkilöä. 

Käyntikertoja oli kirjausten mukaan 60. Ryhmään osallistui 6 hlöä/kerta. Kaksi omaishoitajaa joutui 

lopettamaan jumppaamisen kesken kauden terveydellisistä syistä.  

 

Medirexin jumpparyhmä keväällä 2012 kokoontui 10 kertaa. Ryhmään ilmoittautui 12 

omaishoitajaa. Käyntikertoja oli kirjausten mukaan 64 ja osallistujia oli 6-7 hlö/ kerta. Palvelu on 

ostettu yksityiseltä palvelutuottajalta.  Tunnit sisälsivät mm. tasapainoharjoitteita, keppi-, pallo- ja 

käsipainojumppaa. TOIMIVA- hankkeen loputtua ryhmää ei enää jatkettu AK- rahoituksen myötä, 

koska kaikkia hankkeen ryhmiä ei voitu jatkaa taloudellisista syistä. Kokkolan kaupunki sekä 

Tervakartanon palvelutalo tarjoaa paljon senioreille suunnattuja liikuntaryhmiä.  

Omaishoitajien ja – hoidettavien yhteinen keilaryhmä kokoontui koko vuoden. Keilaryhmää on jo 

viiden vuoden ajan ohjannut kaksi vapaaehtoista miesomaishoitajaa. He itse varaavat radat sekä 

ilmoittelevat osallistujille aikataulu muutoksista. Omaishoitajat voivat osallistua yksin ryhmään 

mutta – hoidettavalla tulee aina olla läheinen mukana. Keilailu vaatii osallistujilta tarkkuutta, 

keskittymistä ja tasapainoa. Keilaryhmä on sekä miehille että naisille. Ryhmässä keilaa puolisoaan 

hoitavat omaishoitajat sekä vammaista lastaan hoitavat omaishoitajat. Keväällä ryhmä kokoontui 

20 kertaa ja käyntikertoja oli kirjausten mukaan yhteensä 222 sekä syksyllä keilaryhmä kokoontui 

14 kertaa ja käyntikertoja oli yhteensä 200. Osallistujia oli 12–13 hlö/ kerta. Ryhmän keski-ikä on 

noin 66 vuotta ja suurin osa osallistujista on miehiä. Naisia on ryhmässä 4. 

Vesijumppa on kokoontunut vuodesta 2010 lähtien. Ryhmä on osoittautunut tarpeelliseksi senkin 

takia että siihen voi osallistua myös – hoidettavat.  Vuonna 2012 ryhmä kokoontui keväällä 17 

kertaa ja osallistujia oli noin 15–16 hlö/ kerta. Osallistujamäärä oli kirjausten mukaan 265.  

Ryhmään osallistui 38 eri henkilöä. Vesijumpan ohjaa yksityisen palvelutuottajan fysioterapeutti. 

Fysioterapeutti suunnitteli ryhmätunnin sisällön. Tunnit sisälsivät mm. lihaskuntoliikkeitä 

alaraajoihin, tasapainoliikkeitä, venyttelyä, liikkeitä tangossa jaloille ja keskivartalolle sekä joka 

tunnin alussa alkulämmitykset. Osallistujille teimme keväällä 2012 tilastokatsauksen, jossa 

kartoitimme tietoa osallistujien odotuksista ja ryhmän hyödyllisyydestä. 

Syksyllä ryhmä kokoontui 15 kertaa ja osallistujia oli noin 14–15 hlö/ kerta. Osallistujamäärä oli 

kirjausten mukaan 221. Ryhmää ohjasi kaksi fysioterapeuttia vuoroviikoin. Ryhmään 
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ilmoittautumiset tapahtuvat projektityöntekijän kautta ja projektityöntekijä tekee uimahalliin 

osallistujalistat valmiiksi.  

Omaishoitajien omatoimiset kuntosaliharjoittelut aloitettiin perjantai aamuisin keväällä 2012. 

Omatoimiseen kuntosaliharjoitteluun ilmoittautui peräti 25 henkilöä. Kevään aikana oli 22 

osallistumiskertaa ja ryhmään osallistui noin 4-5 hlö/ kerta. Osallistujamäärä oli kirjausten mukaan 

103. Halusimme antaa omaishoitajille mahdollisuuden liikunnalliseen harjoitteluun ilman 

aikatauluja.  

Syksyllä omatoimiset kuntosaliharjoittelut jatkuivat ja omaishoitajilla oli mahdollisuus käydä nyt 

mihin kellon aikaan tahansa Medirexin kuntosalilla. Kuntosalille ilmoittautui 11 omaishoitajaa ja 

osallistujamäärä oli 30. 

Projektityöntekijät ja 6 omaishoitajaa ovat kouluttautuneet VertaisVeturi – ohjaajiksi.  

Koulutuksen myötä, saimme syksyllä Kokkolan kaupungilta Honkaharjun toimintakeskuksesta 

kuntosalitilat käyttöömme ja perustimme sinne kaksi ryhmää yli 65-vuotiaille omaishoitajille. 

Ryhmien ohjauksista vastasivat projektityöntekijät vuoro viikoin. Kaikki osallistujat ovat täyttäneet 

esitietolomakkeen, jossa kartoitetaan toimintakykyä, taustaa ja toiveita sekä osallistuvansa 

ryhmään omalla vastuulla. Monella osallistujalla oli mm. polvivaivaa, nivelrikkoa ja erilaisia kipuja. 

Marraskuussa VertaisVeturi koulutuksen käyneet omaishoitajat ottivat vapaaehtoisesti 

vetovastuun naisten kuntosaliharjoittelusta. Heidän tehtäviin kuului alkulämmittelyn ja 

loppuvenyttelyn pitämisen lisäksi raportoiminen kävijöistä projektityöntekijälle säännöllisin välein. 

Vuoden 2013 suunnitelmiin kuului saada kaksi vapaaehtoista miestä vertaisveturi koulutukseen. 

Maanantain miesten kuntosaliryhmään ilmoittautui 6 henkilöä ja myöhemmin saimme vielä 

yhden mukaan. Ryhmä kokoontui kerran viikossa 16 kertaa syksyn aikana. Käyntikertojenmäärä oli 

kirjausten mukaan 80. Osallistujia oli 5 hlö/ kerta. Ryhmän keski-ikä oli 71 vuotta. Keskiviikon 

naisten kuntosaliryhmään ilmoittautui 12 henkilöä. Ryhmä kokoontui kerran viikossa 14 kertaa 

syksyn aikana. Käyntikertoja oli kirjausten mukaan 84. Osallistujia oli 6 hlö/ kerta. Ryhmän keski-

ikä oli 74 vuotta.  

Käytössämme oli HUR:n laitteet ja älykortit. Saimme opastusta laitteiden käytöstä HONKA-

hankkeen liikunnanohjaajalta. Hän toimi myös yhdyshenkilönä vertaisvetureille ja 

projektityöntekijöille. Liikunnanohjaaja myös laati kuntosalikortit sekä päivitti niitä toiveiden 

mukaan.  Kuntosaliharjoittelun voi aloittaa senioreinakin. On hyvä muistaa että 

kuntosaliharjoittelu vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä tulokset eivät näy heti. Lihasmassa kehittyy 

hitaasti, mutta häviää nopeasti, joten kehityksen seuraamiseksi on hyvä tehdä testejä. Teimme 

viikolla 44 osallistujille alkutestaukset. Samat testit tehdään vertailun vuoksi tietyn ajan kuluttua. 

Testissä halusimme kartoittaa omaishoitajien tasapainoa, kykyä liikkua paikasta toiseen sekä 

arvioida alaraajojen lihasvoimaa ja kykyä suoriutua jokapäiväiseen elämään liittyvistä toiminnoista. 

Teimme TOIMIVA- testistä tuolilta ylösnousun ja 10 metrin kävelyn sekä timed up and go- testin ja 

yhdellä jalalla seisomisen. Jaoimme myös osallistuneille venyttelyohjeita, joita voi tehdä myös 

kotona. 
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 Kokkolassa liikunnalliset ryhmät kokoontuivat yhteensä 148 kertaa ja käyntikertoja oli 

kirjausten mukaan yhteensä 1407. 

 

 

 

 

TUETUT LOMAT: 

Yhdistyksestä olimme varanneet vuoden 2012 RAY:n tukeman loman omaishoitajille ja – 

hoidettaville 17.–22.9 Mikkeliin Kyyhkylän kartanoon. Lomalle järjestettiin tälläkin kertaa 

yhteistyössä Solaris-lomien kanssa. Lomaohjaajina toimivat Kaarina ja Antti Niemi.  Lomalle 

järjestettiin tälläkin kertaa oma linja-autokuljetus. Antti Niemi toimi linja-auto kuljettajana. 

Kuljetuksen järjestäminen on saanut kovasti kiitosta omaishoitajilta. Moni omaishoitopari ja 

omaishoitaja ei pystyisi lähtemään lainkaan lomalle, jos joutuisi käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. 

samoin suurta kiitosta ovat saaneet yhdistyksemme omat lomaohjaajat. Osallistujilla on ollut koko 

loman ajan turvallinen olo kun lähellä on tutut ihmiset. Lomaohjaajat ovat järjestäneet iltaisin 

yhteistä ohjelmaa osallistuneille sekä ovat käyttäneet omaa linja-autoa viikon ajan omiin 

kuljetuksiin esim. museoihin ja teatteri käynteihin. Kyyhkylän kartanossa järjestetylle lomalle 

osallistui lomaohjaajien lisäksi 22 henkilöä. Ensimmäistä kertaa tuetulla lomalla 3 henkilöä. 

Mukana oli 2 kolmen hengen perhettä, kaksi pariskuntaa, viisi entistä omaishoitajaa, kahden 

omaishoitajan puoliso oli siirtynyt kodinulkopuoliseen hoivaan ja viisi omaishoitajaa, joiden 

hoidettava jäi kotihoitoon. 

Vuoden aikana keräsimme tietoa omaishoitajilta yhteenvetoa varten, kuinka moni omaishoitaja on 

ollut vuonna 2012 tuetulla lomalla ja kuinka moni on ollut KELA: n kuntoutuskursseilla. Meille 

ilmoitettujen tietojen mukaan 6 omaishoitajaa osallistui KELA: n kuntoutuskurssille ja kaikki olivat 

ensi kertaa kurssilla. Eri lomajärjestöjen järjestämille tuetuille lomalle osallistui vuoden aikana 26 

henkilöä ja kaksi perhettä (yhteensä 10 henkilöä) osallistui tuettujen lomien perhekurssille. 
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3.2 Toiminta Kannuksessa 

 

 AKTIVA-HANKE/ AK 
 

VIRIKERYHMÄT OMAISHOITOPAREILLE: 

Vuonna 2008 alkaneet virikeryhmät kokoontuivat edelleen sekä Kannuksessa ja Kokkolassa. 

Ryhmäläisille lähetettiin kutsut loppuvuodesta koskien kevätkauden ohjelmaa ja loppukesästä 

koskien syksyn ohjelmaa. Jatkossa virikeryhmät jaetaan uudelleen, jotta pystytään takaamaan 

parempi vertaistuki sekä omaishoitopareille että yksin jääneille. 

Kannuksessa kokoontui kaksi virikeryhmää. Kumpainenkin ryhmä kokoontui keväällä 

Kitinkannuksessa 4 kertaa erikseen ja kerran yhdessä. Ryhmissä oli yhteensä 54 osallistujaa. 

Keväällä ohjelmassa oli muistia aktivoivia aiheita, mm tietovisaa, sanapulmaa ja hirsipuuta. 

Jokaisella kerralla tehtiin myös pieni jumppa. Kävimme läpi myös ajankohtaisia asioita liittyen 

omaishoitoon sekä keskustelimme mieltä askarruttavista asioista. Kitinkannuksen 

viriketoiminnanohjaaja järjesti halukkaille ryhmäläisille kokoontumisemme jälkeen 

maalaustuokion, jossa maalattiin vesivärein. Tuokioista saatua materiaalia hän käytti 

opinnäytetyöhönsä (LogoArt-taideterapia-ohjaaja, Oulu KSL, 2010–2012). Kevätkausi päätettiin 

yhteisellä kokoontumisella Kannuksen metsäkirkkoon, jossa paistoimme makkaraa, joimme kahvit 

ja kilpailimme joukkueina tikanheiton mestaruudesta. Retkeläisiä oli mukana 14.  

Vuoden 2011 aikana Kannuksen omaishoitopareille suunnatun virikeryhmän osallistujista 7 nukkui 

pois ja yhtä moni omaishoitaja jäi leskeksi. He toivoivat keskusteluryhmää, jossa voisivat yhdessä 

pohtia nykyistä rooliaan ja keskustella uuden elämäntilanteen hyväksymisestä ja sen vaikeudesta. 

Ryhmä kokoontui 29.3 pastori/työnohjaajaopiskelija Martti Nykäsen ohjaamana ja siihen tuli 

kutsuttuina 6 leskeytynyttä omaishoitajaa. Ryhmäläiset olivat ennestään tuttuja, koska suurin osa 

oli tavannut toisensa jo virikeryhmässä. Keskustelu oli sen vuoksi hyvin avointa. Ryhmä toivoi, että 

kokoontumisia olisi ollut useampia, mutta emme niitä järjestäneet, koska heillä oli mahdollisuus 

olla mukana edelleen virikeryhmässä. Jatkossa virikeryhmien kokoonpanomuutoksilla saadaan 

entisille omaishoitajille paremman vertaistuen antava ryhmä. 

Syyskaudella ryhmät kokoontuivat yhteensä 5 kertaa, joista viimeisellä kerralla tapasimme 

molemmat ryhmät yhdessä. Elokuussa oli järjestetty retki Kälviän eläinpuistoon yhdessä Kokkolan 

virikeryhmän kanssa, mutta kyseisenä päivänä oli kaatosade, eikä osallistujia Kannuksesta tullut 

kuin yksi. Syksylle oli suunniteltu retkeä myös Ruonan leirikeskukseen, mutta ilmoittautuneita oli 

vähän eikä retki toteutunut. Muita kokoontumiskertojen aiheita oli Markus-sedän kuunnelmat, 

entisajan kuvitteelliset hahmot, liikunta sekä hölmöläistarinat. Syksyn viimeisellä kerralla 

kokoonnuimme vuoden viimeisellä kerralla yhdessä Kitinkannuksen liikuntasalissa, johon olin 

järjestänyt 7-ottelun. Ruokailut tapahtuivat Kitinkannuksessa, tilat saimme käyttöön maksutta. 

Lajeina oli sekä liikunnallisia että muistia testaavia tehtäviä. Syksyllä mukana oli yhteensä 47 

osallistujaa.  
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Kannuksen virikeryhmiin osallistui 23 eri henkilöä, joista 8 miestä ja 15 naista. Ryhmäläisistä 

nuorin oli 58-vuotias ja iäkkäin oli 87-vuotias. Ryhmäläisten keski-ikä oli 74,4 vuotta. Ryhmästä jäi 

vuoden aikana pois sairauden ja kuoleman vuoksi useita osallistujia. Kannuksen omaishoidosta 

vastaava työntekijä Sinikka Katila järjesti omaishoitajille ja – hoidettaville tapaamiset vuoden 

aikana 3 kertaa. Mukana oli yhteensä 57 osallistujaa.  

 Kannuksessa virikeryhmät omaishoitopareille kokoontuivat yhteensä 14 kertaa ja 

käyntikertoja kirjausten mukaan oli 115. Keskimäärin ryhmässä kävi 8-9 henkilö/kerta. 

Eri henkilöitä oli 23. 

 

 

 TOIMIVA-HANKE / AK 

 

OMAISHOITAJIEN LIIKUNNALLINEN VERTAISRYHMÄ: 

Kannuksessa on toiminut jo vuodesta 2009 omaishoitajille suunnattu liikunnallinen 

kuntosaliryhmä. Ryhmän ohjauksen olemme ostaneet yksityiseltä palvelutuottajalta Kannuksen 

Fysikaalisesta hoitolaitoksesta. Ryhmän keski-ikä laskettiin vuonna 2011 ja se oli 72 vuotta. 

Keväällä ryhmään osallistui 11 omaishoitajaa. Ryhmään on saatu 1 mies mukaan mutta muuten 

ryhmä onkin naisvaltainen. Ryhmä kokoontui 10 kertaa ja osallistujamäärä oli 76 ja keskimäärin 

ryhmässä kävi 7-8 hlö/kerta. Ryhmässä käytettiin erilaisia kuntoiluvälineitä. Jumpattiin paloilla, 

kepeillä, käsi-ja nilkkapainoilla sekä kuntosalilaitteilla. Tunnin lopuksi usein rentouduttiin 

”mielikuvitus” matkailulla. 

TOIMIVA- hankkeen päätyttyä keväällä 2012 ryhmän kokoontumista jatkettiin.  Ryhmään on saatu 

joka vuosi uusia omaishoitajia mukaan ja osallistujat ovat kokoontuneet hyvin tunnollisesti.  

Kannuksen kaupungissa ei ole paljon ikäihmisille suunnattuja liikunnallisia ryhmiä. Tässä ryhmässä 

osallistujat ovat saaneet tietoa meidän tarjoamasta tueta ja toiminnasta ja vertaistukea toisilta 

omaishoitajilta sekä tietenkin fyysisen kunnon kohennusta aivan huomaamatta. Syksyllä ryhmään 

osallistui 13 hlöä. Kokoontumiskertoja oli 10 ja osallistujamäärä oli kirjausten mukaan 103. 

Keskimäärin ryhmässä kävi 10–11 hlö/ kerta.  Järjestimme omaishoitajille suunnatun 

luentotilaisuuden ravitsemuksesta ja terveydestä Kannuksen Fysikaalisessa hoitolaitoksessa 

21.11.2012. Luennosta vastasi ravitsemusvalmentaja/fysioterapeutti Jaana Siermala. Saimme 

tietoa painonhallinnasta, ravintolisistä, nestetasapainosta sekä vitamiineista. Luennolle 

projektityöntekijä kutsui Kannuksen alueen muitakin omaishoitajia ja tilaisuudessa oli 16 

osallistujaa.  

 

 Kannuksessa liikunnalliset ryhmät kokoontuivat yhteensä 21 kertaa ja käyntikertoja oli 

kirjausten mukaan yhteensä 195. 
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Kokkolan ja Kannuksen alueen kaikki omaishoitajille ja läheisille suunnatut vertaistuelliset 

ryhmät kokoontuivat vuonna 2012 

 249 kertaa 

 osallistujamäärä oli kirjausten mukaan 2307 henkilöä 

 

 

 

4 TYÖNTEKIJÄT JA OMAISHOITAJAT OSALLISTUIVAT SEURAAVIIN KOULUTUKSIIN 

 

Työntekijät ovat osallistuneet eri kokoonpanoin alueen koulutuksiin. Säännölliset Omaishoitajien 

ja Läheiset - Liitto ry:n sekä RAY:n järjestämät koulutukset ovat avainasemassa. Olemme myös 

pitäneet yhteistyökumppaneiden järjestämiä seminaareja tärkeänä. Osallistuimme myös useisiin 

koulutuksiin omaishoitajien ja vertaistukiryhmien kanssa.  Sulkuihin olemme merkinneet 

työntekijöiden ja omaishoitajien osallistujamäärät. 

 7.2.2012 Vireä esteetön Kokkola-seminaari. Järjestäjinä HONKA -hanke, HYVISTO -hanke, 

Voimaa Vanhuuteen -hanke ja Kokkolan kaupungin liikunta - ja vanhuspalvelut. ( 2) 

 7.2.2012 Ylivieskanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hankkeen loppuseminaari, 

Kalajoki (2) 

 8.2.2012 Ikä-ihmisten perhehoito- Omaishoitajien mahdollisuus, Kokkola-sali. Järjestäjänä 

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. ( 4 + 55) 

 14–15.2.2012 OVET- koulutuksen työpaja, Jyväskylä. ( 1) 

 23.2.2012 RAY:n hankepoliklinikkapäivä, etäyhteys Kemistä. Järjestäjänä Omaishoitajat ja 

Läheiset -Liitto ry ja RAY. ( 4) 

 13.3.2012 Vanhustyön messut Oulussa (2) 

 21.3.2012 Omainen kun läheinen sairastuu psyykkisesti- seminaari.  Järjestäjänä  Omaiset 

mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry. ( 4) 

 27.3.2012 Hyvä Diili – koulutus (14 h.) Järjestäjänä Keski-Pohjanmaan 

oppisopimustoimisto. ( 2) 

 28.3–2.5.2012 Vertaisveturi-koulutus ( 20 h). Järjestäjänä Kokkolan kaupunki. ( 1) 

 2.4.2012 Koulutus yhdistystoiminnasta. Järjestäjinä Voimaa Verkosta - hanke ja 

Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry:n alueohjaaja Sari Havela. ( 4) 

 14 ja 21.4.2012 Mielenterveys ensiapu-koulutus (2) 

 2.5.2012 RAY:n hankeneuvonta tilaisuus. Järjestäjänä KOSTI ry. ( 2) 

 21.5.2012 VoiTas - evaluointipäivä, Seinäjoki. Järjestäjänä Ikäinstituutti. ( 1) 

 14.6.2012 Alueavain Seinäjoella. Järjestäjänä Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry. ( 2) 
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 18.4.2012 Ravintoluento senioreille maustettuna liikunnalla, Voimaa Vanhuuteen Kokkolan 

kaupunki. ( 1 ) 

 23–24.8.2012 Omaishoitajat ja Läheiset Liiton ja paikallisyhdistysten neuvottelupäivät 

Tampereella. Järjestäjänä Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry. ( 4) 

 6.9.2012 Järjestöjen viestintäpäivä, Helsinki. Järjestäjänä RAY. ( 2 ) 

 12.9.2012 OK -tietoisku, Kokkola. Järjestäjänä OK -opintokeskus. ( 1) 

 6.9.2012 ”Asiakkaan ääni kuuluviin, sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla - 

seminaari, Kokkola. Järjestäjänä Kampa-hanke. ( 1) 

 25.9.2012 Näin homma toimii, Tampere. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry ( 2) 

 2.10.2012 Kokkolan vanhuspalvelut, Kokkolan kaupunki. ( 1) 

 9.10.2012 Arvioinnin perusteet, Oulu. Järjestäjänä SOSTE. ( 1) 

 10.10.2012 Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja -kertomus, Kokkola. Järjestäjänä OK-

opintokeskus. ( 3) 

 26.10 Vaikuttavaa - kiertue, Seinäjoki. Järjestäjänä RAY.  ( 3) 

 9.11.2012 Tänään ja huomenna - seminaari, Kokkola. Järjestäjänä Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry. (2+ 9) 

 13.11.2012 Kyllin hyvä tuettu elämä-seminaari, Seinäjoki. Järjestäjänä Autismi- ja Asperger-

Liitto (1+6) 

 14.11.2012 Opinnäytetyön-seminaari, terveydenhoitajien tutkimustyön esittelytilaisuus (2) 

 

5 YHTEISTYÖTAHOT 

 

OMAISHOITAJIEN LEIRIPÄIVÄT YHTEISTYÖSSÄ DIAKONIATYÖN KANSSA 

Omaishoitajien jaksamista tukevia leiripäiviä yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön kanssa 

järjestettiin 3 kappaletta.  Kokkolan suomalaisen seurakunta diakonityön (Camilla Honkala ja Lea 

Wentin)kanssa järjestimme 2 leiripäivää Vasikkasaareen. Kevään leiripäivä 3.5.2012 oli suunnattu 

omaishoitopareille. Päivä sisälsi vapaata yhdessäoloa, papin (Sari Kontinen - Koski) vierailun ja 

yhdistyksemme lauluryhmä Läheisten esiintymisen. Mukana leipäivässä oli 24 henkilöä.  

Syksyn omaishoitajien OMA leiripäivä pidettiin 15.8.2012. Mukana olivat diakonit Lea Wentin ja 

Aila Viiperi. Ohjelma sisälsi yhteistä tekemistä sekä omien voimavarojen miettimistä. Päivä oli 

erittäin lämmin ja kaunis, joten osallistujat halusivat nauttia auringosta ja merenrannasta. 

Liikunnallinen kehon hoito tuokio päätettiinkin pitää ulkona. Leirillä esiintyi myös yhdistyksemme 

lauluryhmä Läheiset. Päivä oli omaishoitajien voimavarojen keräämispäivä. Mukana leirillä oli 33 

henkilöä.  

Soldatskärissä järjestettiin kesäinen leiripäivä 20.8.2012 Kälviän ja Lohtajan omaishoitajille ja 

hoidettaville. Leiripäivä toteutettiin yhteistyössä Kälviän (Leena Jämsä) ja Lohtajan diakonityön 
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(Ulla-Maija Karvonen) kanssa. Päivä sisälsi luontovisailua, mukavaa yhdessäoloa sekä 

yhdistyksemme lauluryhmä Läheisten esiintymisen. Mukana leipäivässä oli 22 henkilöä. 

 

OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN KIRKKOPYHÄ 

Omaishoitajien kirkkopyhää vietettiin poikkeuksellisesti jo syyskuun 23. Aiemmin olemme 

viettäneet kirkkopyhää Kokkolan kaupungin kirkossa tuomiosunnuntaina marraskuussa, mikä 

aloittaa myös valtakunnallisen omaishoitajaviikon. Aamujumalanpalveluksen jälkeen 

omaishoitajille ja läheisille on tarjottu yhdessä seurakunnan diakoniatyön kanssa lounas ja pieni 

ohjelmatuokio seurakuntakodilla. Tällä kertaa vietimme iltajuhlaa ensin Kaarlelan 

seurakuntakodilla, johon oli yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa suunniteltu ohjelmaa sekä 

tarjottiin kirkkokahvit. Juhlassa piti puheenvuoron yhdistyksen puheenjohtaja Anna Hakala sekä 

toiminnanjohtaja Kaarina Niemi. Diakonit Leena Wentin ja Aila Viiperi pitivät samoin oman 

puheenvuoronsa. Musiikillisesta puolesta vastasi yhdistyksen oma Lauluryhmä Läheiset sekä 

kanttori Tuula Pihlajaharju.  

Kälviäläiset ja Lohtajalaiset omaishoitajat läheisineen kokoontuivat tällä kertaa Kälviän kirkkoon, 

jonka jälkeen oli ohjelmallinen tilaisuus seurakuntakodilla sekä lounas. Kirkkopyhän järjestelyistä 

Kälviällä vastasivat alueen diakoniatyöntekijä Leena Jämsä sekä Lohtajan diakoni Ulla-Maija 

Karvonen. Lohtajalta tuleville oli järjestetty kuljetus. Osallistujia oli yhteensä 16, joista 3 oli 

Lohtajalta. 

 

OPISKELIJAYHTEISTYÖ 

Yhteistyötä on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuuri yksikön 

sekä Kokkolan sosiaali-ja terveysalan opiston kanssa. Sosionomiopiskelija Jeremias Hiekka oli 

harjoittelujaksolla 30.1- 9.3.2012. Hän tutustui harjoittelujaksonsa aikana sekä yhdistyksen että 

projektien toimintaan.  
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Opinnäytetyöt ovat myös merkittävä osa opiskelijayhteistyötä. Aloitimme jo vuonna 2011 

yhteistyön kahden Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja 

terveydenhoitajaopiskelijan kanssa suunnittelemalla omaishoitajille suunnattua 

terveystarkastusta.  Tutkimustyö valmistui vuonna 2012 syksyllä. Saamme tutkimustyön 

yhdistykseen ja kutsumme kaikki jotka osallistuivat tutkimustyöhön kuulemaan työn tuloksen. 

Vuonna 2012 omaishoitajat kävivät ennen terveystarkasta verikokeesta. Tutkimustyöhön osallistui 

20 omaishoitajaa, jotka hoitavat puolisoaan kotona. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada 

ajankohtaista omaishoitajien terveydentilasta. 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa aloittivat opinnäytetyön 

syksyllä 2012 aiheena omaishoitajien vapaapäivien käytöstä ja siihen liittyvistä haasteista. Mukaan 

ilmoittautui 5 omaishoitajaa. Opiskelijat haastattelivat 3 omaishoitajia kotona ja 2 omaishoitajaa 

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimistolla. Opinnäytetyö valmistuu vuonna 2013. 

Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston hierojaopiskelijat toteuttivat asiakashierontaa työssä 

oppimisen opintoinaan 7.-30.5.2012. Meidän kautta 6 omaishoitajaa ilmoittautui hierontoihin 

mutta arvelen että muutamat muutkin osallistuivat hoitoihin soittamalla suoraan koululle. 

Toiminnanjohtaja kävi pitämässä oppitunnin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa 

sosionomi-opiskelijoille omaishoitajuudesta. 

TOIMIVA- hankkeen tuotoksena syntynyt omaishoitajien muovitaskullinen palvelukansio on 

annettu Kokkolan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajien käyttöön. Vuonna 2012 

toimistolla kävi 10 erilaista opiskelijaryhmää tutustumassa kolmannen sektorin toimintaan.  

 

Ystävävanhus- toiminta 

Kokkolan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoiden ystävävanhus-toiminta 

yhteistyössä AKTIVA- hankkeen alkoi vuonna 2008. Opiskelijat vierailevat ensin toimistollamme 

ohjaavan opettajan Paula Niemen kanssa. He esittäytyvät ja työntekijät kertovat heille 

toiminnasta. Käymme läpi tavoitteet ja asiat, joita tulee huomioida omaishoitoperheeseen 

mentäessä sekä ennalta sovitut päivät, joiden mukaan tapaamiset toteutettaisiin. Tapaamisen 

jälkeen olemme yhteydessä perheisiin, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa opiskelija-apuun. 

Perheissä käydään ensimmäisellä kerralla aina työntekijän kanssa, jolloin käydään läpi asiakkaan 

kanssa käytännön asiat, toiveet ja opiskelijoiden tavoitteet. Myös tarvittavat yhteystiedot jätetään 

sekä perheeseen että opiskelijoille. Perhe voi myös halutessaan keskeyttää opiskelijatapaamiset.   

Tarkoituksena on, että ystävävanhus- toiminnan avulla saadaan omaishoidon asiaa vietyä jo 

hoitoalalle opiskelevien joukkoon, jotta he tulevassa työssään osaavat kohdata omaishoitajia ja 

omaisia paremmin eri hoitoympäristöissä sekä ymmärtävät omaishoidon merkityksen 

taloudellisessa mielessä kunnalle ja valtiolle sekä inhimillisyyden omaishoitoperheille.   
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Syksyllä 2011 aloittanut opiskelijaryhmä jatkoi tapaamisia myös keväällä 2012. 22 hengen 

opiskelijaryhmä kävi tutustumassa toimistollamme ja 10 opiskelijalle järjestettiin viisi 

ystävävanhusperhettä, joista yksi oli Kannuksesta. Kaikissa perheissä apua tarvitsevalla omaisella 

oli dementoiva sairaus, lisäksi myös muita sairauksia sekä liikuntaa rajoittavia vammoja. 

Omaishoitotilanne oli kestänyt 4-15 vuotta, keskimäärin 8 vuotta. 4/5 omaishoitajista oli 

puolisoaan hoitavia, yksi oli vanhempaansa hoitava.  

Tapaamisia oli kaiken kaikkiaan 7, joista 4 tapaamista oli keväällä. Tapaamisaika oli noin 3-4 

tuntia/kerta, joten opiskelijoiden antama apu perheisiin oli yhteensä 70 tuntia. Tapaamisista 

kerättiin kirjallinen palaute sekä opiskelijoilta että omaishoitoperheiltä. Omaishoitajat odottivat 

käynneiltä mahdollisuutta vapaahetkeen, voimavarojen lisääntymistä, hoidettavan virkistystä sekä 

apua arkeen.  Palautteen mukaan käynnit antoivat enemmän kuin oli uskallettu odottaa. 

Seuraavassa muutamia palautteessa olleita omaishoitajien kommentteja:  

”On saanut käydä omilla asioilla ja virkistyä.” 

”Pääsin ostoksille ja päiväunille rauhassa. Kaikki oli hyvää. Toivottavasti tämä jatkuu.” 

”Opimme erilaisia siirtymistapoja. Omaishoidettava on päässyt ulkoilemaan ja hänen kanssaan on 

jumpattu.” 

”Iloa ja energiaa. Mieheni iloitsi selvästi käynneistä.” 

”Virkistys ja vaihtelu arkeemme. Tytöt leipoivat ja järjestivät joulutunnelmaa.” 

”Jumppaohjelma ja kävelytys kadulla + pyörän polkeminen sisällä tekivät lihaksille ym.” 

 

Syksyllä 2012 aloitti ystävävanhus- toiminnassa uusi ryhmä lähihoitajaopiskelijoita. Heistä 11:lle 

etsittiin sopivat perheet (5) ja tapaamisia oli syksyn aikana 7. Perheissä omaishoitajista 4/5 hoiti 

miestään ja 1/5 vaimoaan. Keski-ikä omaishoitajilla oli 76,2 vuotta ja hoidettavien keski-ikä oli 77,8 

vuotta. Suurimmalla osalla apua tarvitsevista oli jokin dementoiva sairaus. 

Opiskelijoilta ja perheiltä kerättiin kirjallinen palaute. Omaishoitajien antaman palautteen mukaan 

3/5 he saivat käynneiltä mitä odottivatkin. Opiskelijat huomioivat perheen erityispiirteet ja 

suunnittelivat käyntien sisältöjä yhdessä perheen kanssa. Opiskelijat panostivat erityisesti fyysisen 

toimintakyvyn ylläpitämiseen hoidettavalla ja antoivat vapaahetken avulla myös omaishoitajalle 

mahdollisuuden omaan ulkoiluun ja liikuntaan. Opiskelijat toivat perheeseen vaihtelua sekä uusia 

ajatuksia ja toimintatapoja arjen eri pulmatilanteisiin. Yhdessä perheessä huonoksi koettu 

kommunikointikansio uudistettiin opiskelijoiden toimesta sekä opeteltiin käyttämään 

interaktiivisia tietokoneohjelmia puhekyvyn parantamiseksi.  

Opiskelijoiden antamasta palautteen mukaan omaishoito oli tuttu asia jollakin tapaa liki kaikille. 

Käsitys omaishoidosta muuttui (6/9) osan kohdalla niin, että he ymmärtävät omaishoidon 

merkityksen sekä kansantaloudellisesti että inhimillisesti. Monet yllättyivät myös siitä kuinka 
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sitovaa ja raskasta omaishoitajien työ voi olla. Moni koki arvostavansa omaishoitajia eri tavalla 

kuin aiemmin ja huomasivat, ettei omaishoitajien tekemää työtä arvosteta tarpeeksi. 

Ystävävanhus- toimintaa tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin yhteistyössä Kokkolan sosiaali- ja 

terveysalan oppilaitoksen kanssa.  

 Vuoden aikana oli ystävävanhus-toiminnassa mukana yhteensä 21 lähihoitajaopiskelijaa 

ja 10 omaishoitoperhettä. Käyntejä perheisiin oli yhteensä 11 ja pystyttiin perheisiin 

antamaan virkistystä ja vapaa-aikaa yhteensä noin 190-200 tuntia. 

 

Virkistyspäivä omaishoitopareille 

Lähihoitajaopiskelijat järjestivät omaishoitopareille 27.9 klo 10-14 virkistyspäivän, johon 

kauttamme kutsuttiin mukaan 7 omaishoitoparia. Virkistyspäivän järjestäminen oli osa 

lähihoitajien päättötyötä, sen toiminnallinen osuus. Päivään kuului mm. jalka- ja käsihierontaa, 

ravitsemustietoa, erilaisia mittauksia, bingoa, tuolijumppaa ja laulua. Päivän aikana nautittiin myös 

lounas ja pullakahvit. Päivässä oli mukana hanketyöntekijä seuraamassa ja arvioimassa 

opiskelijoiden suoritusta. Osallistujilta kerättiin myös kirjallinen palaute. Palautteessa kysyttiin 

mm. osallistujien erityistarpeiden huomiointi, ohjelman sisältö, ohjauksen laatu, opiskelijoiden 

vuorovaikutustaidoista, oma kokemus siitä, mitä päivä osallistujilleen antoi. Tietysti kysyttiin myös 

parannusehdotuksia vastaisuuden varalle. Vastaavia virkistyspäiviä tullaan jatkossakin 

järjestämään joka syksy. 

Palaute oli pääosin positiivista. Ohjelma oli hyvä, mutta sitä oli osan mielestä liikaa. Opiskelijoiden 

ohjaustaidot ja vuorovaikutus oli hyvää ja he olivat reippaita. Osallistujat saivat päivästä 

antamansa palautteen mukaan seuraavia asioita: 

”Saimme hyvän mielen, kun kokeet näyttivät hyvältä.” 

”Lämminhenkistä yhdessäoloa ja hyvää infoa.” 

”Oli virkistävä tapaus!” 

 

Muu opiskelijayhteistyö 

Vuoden 2012 aikana on tehty opiskelijayhteistyötä Opetusravintola Kokkolinnan ja Kokkolan 

ammattioppilaitoksen ravintola- ja Catering-alan opiskelijoiden kanssa. Kokkolan virikeryhmäläiset 

viedään kokoontumistensa päätteeksi omakustanteiselle lounaalle. Opiskelijat huolehtivat 

ohjaavan opettajansa seuraamana kabinetin pöydän kattamisen, ryhmän ja tilausten 

vastaanottamisen, tarjoilun sekä laskuttamisen. Tämä on hyvää harjoitusta opiskelijoille, jotka 

saavat näin huolehtia koko ryhmän ruokailutapahtumasta alusta loppuun. Palautteen anto 

tapahtuu suullisesti ohjaavalle opettajalle jokaisen ruokailukerran päätteeksi. Ryhmäläiset kokevat 

ruokailutilanteen ”luksuksena” ja virkistävänä.  
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Yhteistyötä tehtiin myös ammattikorkeakoulun (Centria) musiikin koulutuslinjan kanssa. 

Lauluryhmä Läheisten vapaaehtoisena ohjaajana toimi musiikinohjaajaksi opiskeleva Tanja 

Iivarinen. Kutsuttuna säestäjänä toimi musiikkipedagogiksi keväällä 2013 valmistuva Elina Koskela.  

 

KEHITYSVAMMAISTEN KESÄLEIRIT: 

Vuonna 2009 alkanut yhteistyö Kokkolan kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa jatkui myös 

vuonna 2012. Tiukan taloustilanteen vuoksi Kokkolan kaupungin mahdollisuudet tukea 

kehitysvammaisten kesäleirien järjestämistä ovat olleet viime vuosina huonot. Rahaa leirien 

järjestämiseen ei tahtonut löytyä. Projektipäällikkö/toiminnanohjaaja sai aiheen esille julkiseen 

keskusteluun lehtien palstoille ja yhdistysten välisen yhteistyön sekä yksityisten tahojen 

avustuksella sekä hankkeesta leirikustannuksiin osallistumalla pystyttiin kesäleirit kuitenkin 

järjestämään. Näin pystyttiin tukemaan omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla heille 

kaivattua vapaa-aikaa hoidettavien leiritoiminnan muodossa. Vuonna 2012 järjestettiin kaksi leiriä 

Nuolisen leirikeskuksessa. Ensimmäinen leiri oli 10–13.7 ja sen 22 osallistujaa oli kotona asuvia 

nuorempia kehitysvammaisia. Tämän leirin kustannuksiin osallistuttiin hankkeesta. Toinen leiri oli 

16.7–19.7, jossa osallistujat (22) olivat pääosin kodin ulkopuolella asuvia, joten siihen ei 

hankkeesta osallistuttu. Leirille haettiin myös kauttamme ohjaajat mm alalle opiskelevien 

keskuudesta. Ohjaajana toimi myös yhdistyksen pitkäaikainen ja monipuolinen 

vapaaehtoistyöntekijä Antti Niemi. 

 

VERKKARIT-TYÖRYHMÄ: 

Olemme mukana Verkkarit -työryhmässä (tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen 

työrukkanen), joka koostuu Keski-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveysalan 

vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhdistysten sekä muiden kansalaistoimintaa organisoivien 

tahojen toimihenkilöistä. Työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan 

ja tukihenkilötoiminnan edellytyksiä. Työryhmä kehittää yhteistyötä yhdistysten ja eri 

organisaatioiden kesken, järjestää koulutuksia ja tukee niin vapaaehtoisten kuin 

vapaaehtoistoimintaa ohjaavien työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Verkkarit työryhmää 

organisoi Yhteisöklubi Silta.  Verkkarit työryhmä kokoontui 7 kertaa vuoden 2012 aikana.  

Järjestimme vuoden aikana 3 suurempaa tapahtumaa eri yhdistysten vapaaehtoisille toimijoille. 

Kokoontumiset järjestetään eri yhdistysten tiloissa ja samalla on mahdollisuus kutsujalla kertoa 

yhdistyksen ajankohtaisista hankkeista. 

Verkkareiden tapahtumia, joihin olemme osallistuneet: 

9.6.2012 Yhdistysten Tori, esittelypöytä. 
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5.9.2012 Vapaaehtoisten virkistysiltamat Metsolassa. Ohjelmassa oli saunomista, iltapalaa, 

naurujoogaa sekä tanssi-ja musiikkiesityksiä. 

4.12.2012 Vapaaehtoisten tapahtuma, Valtakunnallinen vapaaehtoistoimintapäivä, kirjaston 

aulassa. Tapahtumassa vapaaehtoiset tekivät tilkkupeittoa, joka lahjoitettiin eteenpäin 

palvelutaloon. 

Verkkarit työryhmän kokoontumiset: 

19.1.2012 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

2.4.2012 SRK/ kotinurkan tiloissa 

11.6.2012 Syöpäyhdistyksen tiloissa 

13.8.2012 Siltatalossa, Yhteisöklubi Silta 

8.10.2012 Mieskeskuksessa (Mieskeskus-projekti 2012–2014) 

15.11.2012 Siltatalossa 

26.11.2012 Siltatalossa 

 

VOIMAA VANHUUTEEN- TYÖRYHMÄT: 

Kokkolan kaupunki on mukana valtakunnallisessa Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa vuosina 2010–

2014. Voimaa Vanhuuteen on iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, jonka tarkoituksena on edistää 

kotona asuvia toimintakyvyltään heikentyneiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Olemme 

mukana kuntakoordinaattorina hankkeessa. Osallistumme yhteisiin kokouksiin ja työryhmiin. 

Erilaisia kokouksia oli vuoden aikana yhteensä 14 ja yhteisiä tapahtumia oli 4. 

Koordinaattorit: 

27.9.2012 Annele Urtamon (Ikäinstituutti) kuntakäynti Kokkolassa 

Työryhmän kokoukset: 

30.1.2012, 27.3.2012, 8.6.2012, 14.9.2012 ja 12.12.2012 

Työrukkasen kokoukset: 

3.1.2012, 20.2.2012, 23.4.2012, 13.8.2012, 22.10.2012, 19.12.2012 

Muut kokoukset ja tilaisuudet: 

31.1.2012 Voimaa Vanhuuteen lehdistötilaisuus 

17.12.2012 Vuoden 2013 tapahtumien suunnittelupalaveri 

 

Osallistuimme Voimaa Vanhutuuteen tapahtumiin yhdessä omaishoitajien kanssa: 

7.2.2012 Vireä ja esteetön Kokkola, Voimaa Vanhuuteen ja Honka-hankkeen yhteisseminaari 

14.2.2012 Eläkeläisten ystävänpäiväjuhla Kokkola-salissa Kaupungintalolla 
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11.10.2012 Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä Kipparihallissa 

4.10.2012–6.1.2013 Vie vanhus ulos-haastekampanja 

 

Voimaa Vanhuuteen liittyen Honkaharjun Toimintakeskuksen kuntosalista on ollut mahdollista 

varata maksuttomia eläkeläisten kuntosalivuoroja. Yhdistyksestämme olemme kouluttaneet 6 

vertaisveturia ohjaajaksi kuntosalille. Yhdistyksellämme on kaksi ryhmää (miehille ja naisille) 

Honkaharjussa. Vetovastuun ryhmästä vertaisveturit ottivat marraskuussa 2012. Yhdistyksen 

työntekijät pitävät heihin yhteyttä ja keräävät heiltä osallistujamäärät. Yhdistyksen työntekijät 

ovat käyneet myös vertaisveturi koulutuksen vuosina 2011–2012. Miesten kuntosaliryhmän 

osallistujista kaksi ilmoitettiin vertaisveturi-koulutukseen. Koulutus alkaa tammikuussa 2013 ja sen 

järjestää Kokkolan kaupunki. Näin saamme ryhmät pyörimään vapaaehtoisten vertaisveturien 

johdolla. 

 

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT 

6.1 Työntekijät  

Vuoden 2012 aikana hankkeissa ja AK4:ssä on työssä ollut neljä henkilöä. Palkka on jakautunut 

työtehtävien ja osallistumisen mukaan AKTIVA- ja TOIMIVA hankkeille tammikuusta heinäkuun 

loppuun ja AK4 toiminta avustukselle elokuusta joulukuun loppuun. Yhteisesti 2012 aikana 

työntekijäresurssi on ollut 3 ½ työntekijää. Toiminnan täysimittainen pyörittäminen nykyisessä 

laajuudessa vaatii vähintään 4 työntekijän panoksen. Asiakasmäärät ja työmäärä on lisääntymässä, 

sillä väestö vanhenee ja kaupunki panostaa kotihoitoon ja omaishoitajien määrään lisäämiseen. 

Työmäärää kasvattaa myös edunvalvonnan tarpeen ja valitusten (esim. 

omaishoidontukipäätökset) määrän lisääntyminen sekä lisääntyvä yhteistyö ja osallisuus 

yhdistysten ja kaupungin eri työryhmissä.  

Työntekijöiden työtehtäviin kuuluu mm. toiminnan suunnittelu, arviointi ja raportointi. Erilaisten 

materiaalien tuottaminen, kotisivujen ylläpitäminen, mainonta, ohjaus ja neuvonta sekä uusien 

yhteistyöverkostojen luominen ja vanhojen ylläpitäminen ja kehittäminen. 

 

6.2 Koneet, laitteet ja tilat 

Tietokoneet, puhelimet sekä pöytätulostimet on uusittu vuoden 2012 aikana. Mikrotukipalvelun 

ostamme Kokkolan kaupungilta. Työtuolit on ensimmäisen kerran hankittu uutena, kiinnitämme 

entistä enemmän huomiota myös omaan työterveyteemme ja ergonomiaan. Toimitilana on 

Isokatu 15 B:ssä vuokratut tilat, kolme erillistä huonetta (työhuoneet), omaishoitajien ryhmätila 

”olohuone”, keittiö ja kaksi wc:tä, yhteensä neliötilaa on 136. Tilojen puhtaanapidosta ja 

viihtyvyydestä sekä tarvittavista materiaalihankinnoista huolehtivat työntekijät. 
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7 PROJEKTIN RAPORTOINTI JA SEURANTA 

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus sekä budjetti ja 

tilinpäätös.  Nämä hyväksytään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosikokouksissa ja toimitetaan 

RAY:lle ja muille mahdollisille rahoittajille. Yhdistyksen taloudenhoitaja hyväksyy projektien ja AK -

toiminnan laskut sekä tarkistaa kuitit kuukausittain. Osavuosikatsaukset on käyty säännöllisesti 

läpi yhdistyksen hallituksen kokouksissa. AKTIVA ja TOIMIVA -hankkeiden talous on esitetty myös 

ohjausryhmien kokouksissa. Projektien tarkemmat tiedot on eritelty tilinpäätöstietojen yhteydessä 

ja sääntömääräisessä kevätkokouksessa jäsenille. Tilinpäätöstiedot toimitetaan myös Kokkolan 

kaupungille ja Kokkolan seurakuntayhtymälle. AKTIVA- ja TOIMIVA -hankkeiden loppuraportit ovat 

valmistuneet vuoden lopussa 2012. Rahoittaja on lähettänyt hyväksytyn analyysin raportista. 

Toimintaan (ryhmät, koulutukset, tapahtumat) osallistuvilta kerätään kirjallista ja suullista 

palautetta toiminnan järjestelyistä, sisällöistä ja toteutuksesta. Liikuntaryhmiin osallistuvilta 

kerätään tietoa fyysisen kunnon, hyvinvoinnin ja jaksamisen muutoksista. Tehdään asiakkaiden 

hyvinvointia ja sitä kuormittavia tekijöitä kartoittavia kyselyitä. Kerätään palautetta toiminnasta 

myös yhteistyökumppaneilta. Seurataan jäsen- ja osallistujamäärien kehitystä. 

 

8 ARVIOINTI JA MITTARIT 

Toimintaa arvioitaessa lähtökohtana on ollut hankkeiden toimintasuunnitelmaan asetetut 

tavoitteet. Arviointi on tapahtunut työntekijöiden, ohjausryhmän ja hanketta hallinnoivan 

yhdistyksen näkökulmasta, asiakaspalautteiden sekä tilastoinnin perusteella. Määrällistä arviointia 

toteutetaan tilastoimalla mm. osallistujamäärää. Itsearviointi, havainnointi sekä suullisten 

palautteiden kerääminen on ollut jatkuvaa koko vuoden ajan. Olemme tilastoineet mm. 

osallistujien keski-iän, sukupuolen ja osallistujamäärän. 

Teimme vuonna 2012 keväällä kaksi kyselyä toimistolla käyneille omaishoitajille. Ensimmäisessä 

omaishoitajille suunnatussa kyselyssä halusimme kartoittaa mikä on raskainta omaishoitajan 

työssä asteikolla yhdestä kymppiin. Kyselyyn osallistui 31 omaishoitajaa. Halusimme saada tietoa 

juuri meidän alueen omaishoitajilta ja voiko sitä verrata Elli Aaltosen julkaistuun tutkimukseen 

2003 omaishoitajien jaksamisesta. Kyselyssä kävi ilmi, että omaishoitajat kokivat raskaimpana 

asiana henkisen rasituksen. Henkinen rasitus, sidottuna oleminen ja omat sairaudet/ ikääntyminen 

olivat Elli Aaltosen ja meidän kyselyn tuloksena ongelmakohtien kärkijoukossa.  

Toisessa asiakaskyselyssämme (LIITE 1) keväällä 2012 halusimme tietoa asiakkaiden 

tyytyväisyydestä toimintamme laadun suhteen. Asiakaspalautetta keräsimme noin kaksi kuukautta 

ja vastauksia saimme 53 kappaletta. Palautteessa kyselimme esim. henkilöstön tavoitettavuutta, 

asiantuntemusta, ystävällisyyttä, tapahtumalehden, Lähellä -lehden ja kotisivujen laatua/ 

hyödyllisyyttä sekä omaishoitajien olohuoneen viihtyvyyttä ja siisteyttä asteikolla 1-5. 30/53 antoi 
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kokonaisarvosanaksi 5, kiitettävä. Nämä molemmat edellä mainitut kyselyt ovat tarkemmin 

kerrottu ja selvitelty TOIMIVA -hankkeen loppuraportissa.  

Kaikille TOIMIVA-hankkeen liikunnallisille vertaisryhmille on tehty tilastokatsaus aikaisempina 

vuosina. Vesijumpparyhmälle teimme vuonna 2012 saman tilastokatsauksen. Ryhmäläisten 

odotukset olivat korkeimmillaan liikunnan ilo, ystävyyssuhteiden ja fyysisten voimavarojen 

suhteen. Osallistujista selkeä enemmistö, 80% , odotti näitä asioita (LIITE 2). Honkaharjun 

kuntosalin osallistujille teimme toimintakykytestauksen syksyllä 2012. Siitä kerrotaan enemmän 

sivulla 20. 

Toiminnan tarpeellisuutta ja hyötyä on arvioitu erilaisilla palautekyselyillä. Palautetta pyydettiin 

mm. kinestetiikkakoulutuksesta, OVET-koulutuksesta, ystävävanhustoiminnasta, opiskelijoiden 

järjestämästä virkistyspäivästä, Espanjan matkasta, tuetulta lomalta sekä hankkeen järjestämistä 

koulutuspäivistä. Opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt antavat myös tarpeellista tietoa 

omaishoitajien tilanteesta ja kehittämisen kohteista.  

 

POHDINTAA 

Työntekijöiden näkökulmasta vuosi oli erilainen ja työntäyteinen (suhteessa edellisiin vuosiin). 

Tehtävänä oli laaja loppuselvitys kahden hankkeen toiminnasta ja toiminnan rahankäytöstä sekä 

loppuseminaarin ja yhdistyksen 15-vuotisjuhlan järjestäminen. Tilitoimiston vaihtuminen vuoden 

alussa lisäsi entisestään työtä tilitoimiston kanssa, koska toiminnan siirtäminen ei sähköisesti 

onnistunut, niin kuin oletettiin. Henkisesti loppuselvityksen tekeminen oli itseltään vaativille 

työntekijöille rankkaa.  Olemme vahvasti sitoutuneita toimimaan omaishoitajien eduksi. Emme 

halua näyttää asiakkaille kiirettä, koska virkamiesten taholta he joutuvat odottamaan 

tarpeettoman kauan asioiden eteenpäin vientiä. Asiakkaat olivat toimintaamme tyytyväisiä ja 

kumppanuuksia on syntynyt lisää.  

Lopputuloksena voimmekin kiittää toisiamme hyvistä tuloksista ja asiakkaan hyvästä 

kohtaamisesta. Olemme saaneet useiden omaishoitoperheiden tilanteen esille ja he ovat meidän 

kauttamme saaneet arvokasta apua perheensä tilanteeseen. Omaishoitajat itse osaavat arvostaa 

tehtäväänsä ja profiloituvat omaishoitajiksi. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että he suhtautuvat 

hoitotyöhönsä ja hoidettavaansa kohtaan asiallisimmin, koska saavat meiltä tarvitsemaansa tukea 

ja virkistystä.  

Vuoden aikana olemme saaneet kolme liikunnallista (vertaistuellista) ryhmää toimimaan 

vapaaehtoisten ohjaajien turvin. Ohjaajat tarvitsevat edelleen projektityöntekijän tukea ja 

opastusta ryhmän ohjaamisessa sekä käytännön asioissa. Vastuuta on jaettu ja ohjaajat keräävät 

osallistuneiden käyntikerrat sekä informoivat ryhmäläisiä ajankohtaisista asioista. Yhteistyö eri 

toimijoiden kanssa on lisääntynyt huomattavasti vuoden aikana. Osallistumme eri työryhmiin sekä 

kutsumme eri yhdistysten projektityöntekijöitä järjestämiimme ryhmiin antamaan oman alansa 

asiantuntijuutta. 


