Suomen omaishoidon verkosto
Kutsu Oulun alueen yhteiseen verkostotapaamiseen
Pohtiiko järjestönne omaishoitoon liittyviä asioita? Kohtaatteko työssänne omaishoitajia?
Tunnistammeko omaishoitajan?
Aika: 18.5.2017 klo 11–15.30
Paikka: Kumppanuuskeskus, Asema- kokoustila, Kansankatu 53, 90100 Oulu
Tilaisuus on tarkoitettu Oulun alueella toimiville Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöille,
alueella toimiville muille järjestöille, säätiöille ja yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille, joita
kiinnostaa omaishoidon kehittäminen alueellamme. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kuntien
ja seurakuntien edustajat sekä asiasta kiinnostuneet. Toivomme jäsenjärjestöjä ja muita
kiinnostuneita mukaan alueelliseen verkostoon.
Ohjelma
Klo 11.00

Tervetuloa tilaisuuteen!

Klo 11.15

Alueellinen katsaus omaishoidosta, aluevastaava Johanna Tervala, Omaishoitajat ja
läheiset -liitto ry

Klo 12.00

Suomen omaishoidon verkoston esittely, koordinaattori Malla Heino, Omaishoitajat
ja läheiset -liitto ry

Klo 13.00

Lounas (omakustanteinen)

Klo 13.45

Omaishoidon verkosto Oulussa ja lähialueilla, ideoidaan yhteistä toimintaa
työpajoissa

Klo 14.45

Työpajojen purku ja loppuyhteenveto iltapäiväkahvin kera

Klo 15.30

Hyvää kotimatkaa!

Ilmoittautumiset Johanna Tervalalle johanna.tervala@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 541
12.5.2017 mennessä. Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavalion. Kiitos!

Lämpimästi tervetuloa!
Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidon alalla
tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa
toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja
yhteisöjen sekä alan tutkimuslaitosten yhdyselin.
Jäsenjärjestöt 2017: Aivoliitto, Folkhälsans Förbund,
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten
Tukiliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto –
FinFami, Muistiliitto, Munuais- ja Maksaliitto,
Omaishoitajat ja läheiset -liitto, Omaisena edelleen,
Suomen Parkinson-liitto, Suomen Punainen Risti,
Invalidiliitto, Autismi-, ja Aspergerliitto, Ikäinstituutti
sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto.

Omaishoitajan arkeen parannusta verkostovoimaa käyttäen alueellisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti
Monipuolista omaishoidon asiantuntijuutta
Suomen omaishoidon verkosto on perustettu v. 2005 RAY:n rahoittamassa Omaishoidon osaajat –
asiantuntijaverkosto omaishoidossa -projektissa. Verkoston toiminta-ajatuksena on edistää
omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon
parhaaksi. Verkostoyhteistyön tavoitteena on lisätä järjestöjen valmiuksia toimia
omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.
Suomen omaishoidon verkosto koostuu 15 valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan järjestöstä,
joita omaishoito yhdistää ja joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden
aseman parantamiseksi. Suomen Punainen Risti toimii verkoston puheenjohtajajärjestönä v. 2017–
2018. Verkostoon voivat kuulua jäsenyhteisöinä valtakunnalliset omaishoitoon tai siihen läheisesti
liittyvällä alueella toimivat järjestöt, säätiöt ja yhdistykset sekä alan tutkimuslaitokset. Alueellisten
työryhmien toimintaan osallistuu myös toimijoita, jotka eivät ole jäseniä.
Verkosto toimii hallinnollisesti Omaishoitajat ja läheiset -liiton toimikuntana, jolla on omat
säännöt. Liitto vastaa verkoston hallinnosta. Operatiivisesta toiminnasta vastaa työvaliokunta
yhdessä sihteerin kanssa. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii omaishoidon koordinaattori
Sisko Aalto Suomen Punaisesta Rististä.
Alueellisia ryhmiä toimii Etelä-Savossa, Joensuun seudulla, Keski-Suomessa, Kainuussa, Kuopiossa,
Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pääkaupunkiseudulla, Satakunnassa, Varkaudessa ja YläSavossa. Alueelliset työryhmät toimivat itsenäisesti paikallisista omaishoidon tarpeista lähtien.
Työryhmät järjestävät erilaista toimintaa, kuten yhteisiä koulutuksia, seminaareja, kokouksia,
tiedottamista, vaikuttamistyötä ja tapahtumia omaishoitajille sekä tarjoavat ammattilaisille ja
vapaaehtoisille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja oppimiseen.
Kansainvälistä yhteistyötä verkosto tekee omaishoidon eurooppalaisen yhteistyöverkoston
EuroCarers:n kanssa.
Verkoston teemana v. 2017 on omaishoito tutkimuksessa. Verkosto toteuttaa toimintavuonna
Omaishoidon sadat kasvot -viestintäkampanjan, joka kertoo visuaalisen viestinnän keinoin
omaishoidon ja omaishoitajien moninaisuudesta.

