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Haloo, onko ketään kuulolla?
ajatvastaan juttuja, joita ei todellakaan ole toivonu.
”Elämässä
tulee näköjään
Nuoret hoiva lla
ua äiti tai isä sairastuu. Enkä tarkota nyt mitään
muettä
Niin kuin
lä jase,
meilvaikka
i
jektpahempaa.
-projotain
perusflunssaa vaan
Tai auto töytäisee pikkusiskoo koulumatkalla eikä se pysty enää ikinä kävelemään tai vaihtamaan lempibarbinsa vaatteita kun kädetkään ei enää toimi. Niin kävi yhden mun kaverin
perheessä.
Meillä isä on nykyään kotona, kun se ei enää pysty käymään töissä.
Siihen sairauteen ei ole löytynyt ainakaan vielä sopivia lääkkeitä. Joinakin
päivinä isä ei pääse sängystä ylös kun joka paikkaan koskee. Äiti painaa
pitkää päivää töissä ja käy kotona kääntymässä.
Mä jeesaan monessa jutussa kun on noi pikkusetkin. Aamulla on tosi
kiireistä kun pikkuveljiä pitää auttaa pesulla, pukemisessa ja syömisessä ja
usein roudaan ne päiväkotiin. Onneks se on tässä lähellä. Sitten ravaan itse
ajat
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joskus
tullut sanomista myöhästymisestä...
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Ymmärtäisköhän opet jos niille kertois miks tuli myöhässä.
Sitä paitsi, miks just meidän isän piti sairastua. Tuntuu tylsältä kun pitää
usein jäädä kotiin kun kaverit tekee jotain kivaa. Välillä pelottaa, etenkin yöllä
jos sattuu heräämään.”
”Mua kutsutaan Jazziksi (fanitan kaikkee musaa!) ja oon 13 v. Onko kellään
muulla samantapasta tilannetta himassa kun mulla?”

aajat
Nuoret hoiv alla
u
meillä ja mu kti
-proje

Elämä tarjoaa meille monenlaista. Perheissä on sairautta, vammaisuutta, riippuvuuksia ja muita tuen tarpeita, jotka vaikuttavat myös lapsen elämään. Aina ei lähellä ole
vastuun ottavaa aikuista, vaan arki rakentuu lapsen tai nuoren avun varaan.

Kaikkia pitäisi opettaa tunnistamaan meidät nuoret hoivaajat,
koska se on ainoa tapa
miten voimme saada
apua!
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Suomi on allekirjoittanut alle
18-vuotiaista
18-vuotiaita koskevan YK:n Lap• 17 %:lla on vanhempi, jolla on
sen oikeuksien sopimuksen, jossa
suuri
ajat riski sairastua psyykkisesti
Nuoret hoiva lla
ua
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keskeistä on lapsen etu ja oikeusmeillä ja• 13kt%:lla
on vanhempi, jolla on
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lapsuuteen. Kun lapsuus on uhattuvakava somaattinen sairaus
na, tuen tarpeen tunnistaminen on
• 7 %:lla on vanhempi, jota on hoiensimmäinen edellytys sen saadettu mielenterveyden sairauden
miseksi. Apu ja tuki ovat tarpeen,
tai päihderiippuvuuden takia.
kun lapsen perheessä on kroonisia
Britanniassa ja Irlannissa on selsairauksia, mielenterveysongelmia,
vitetty, että 2–4 % kaikista alle
vammaisuutta tai jokin riippuvuus.
18-vuotiaista on nuoria omaishoiLasten ja nuorten suojeluun
tajia. Heille on myös useissa maissa
hoivaajat
tarvitaan kaikkia aikuisia ihmisiä. Nuorilläetjakehitetty
muualla julkisia ja järjestöjen
me
-projekti
tukitoimia.
Nuoret omaishoitajat maailmalla
Kansainväliset tutkimukset
Useissa maissa tunnistetaan jo
osoittavat nuorten omaishoitajien
perheissään hoivatilanteissa elävät
olevan tilanteessa, jossa
lapset ja nuoret, joita kutsutaan
• heillä on rooleja ja tehtäviä, joista
nimellä young carers. He ovat ”alle
yleensä vastaavat työpaikoilla
hoivaajat
et
or
Nu
18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka llä ja muu
aikuiset,
koulutetut ammattilaiset
alla
mei
jekti
hoivaavat vanhempaansa tai muuta
•-proheidän
rooliinsa liittyy riskejä
sukulaista tavallisimmin omassa
• he eivät saa palkkaa ja säästävät
kodissaan” (Saul Becker).
sen vuoksi merkittävästi sosiaaliRuotsissa heistä puhutaan
ja terveydenhuollon varoja
nimellä barn som anhöriga eli lapset • nuoren omaishoitajan rooli ei
omaisina. Ruotsissa kaikista alle
pääty täysi-ikäisyyteen.

Jangsterit on Omaishoitajat ja läheiset -liiton projekti (2016 - 2018),
jonka tavoitteena on kansainvälisten kokemusten ja yhteistyön pohjalta
tunnistaa ja tavoittaa perheessään hoivatilanteessa olevien alle 18-vuotiaiden ryhmä Suomessa, tehdä alustava selvitys heidän tarpeistaan ja
aloittaa tukitoiminnan kehittäminen.
Lisätietoja www.omaishoitajat.fi

