
  

   

 

Lue tiedote verkkosivuillamme.  
 

  

 

Hyvä omaishoitajien parissa toimiva! 

Omaishoitotiedote 2/2022 

 

  

 

31.5.2022  
 

 

 

Lähellä-lehti 2/2022 on ilmestynyt 
 

Tutustu ja vinkkaa myös kollegoillesi. 

 

Lehden teemoina ovat Itsenäistyvä erityisnuori ja 

Kuvataide. 

 

Lue Lähellä -lehti 2/2022  
 

  

 

Muistisairaus ja seksuaalisuus -opas ilmestynyt 
 

 

 

Omaishoitajaliitto on julkaissut 

oppaan, jossa puhutaan 

seksuaalisuudesta ja sen 

muuttumisesta muistisairauden 

myötä. Muistisairaus ja 

seksuaalisuus -opas on suunnattu 

heille, jotka pitävät huolta 

puolisostaan, jolla on muistisairaus.  
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Oppaan voi ladata ilmaiseksi PDF-tiedostona verkkosivuiltamme tai tilata 

painettuna versiona hintaan 5 €/kpl. Hintaan lisätään posti- ja käsittelykulut. 

Tilaukset: toimisto(at)omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.  
 

  

 

Hyödynnä tietopankkia 
 

 

Omaishoitajaliiton Työ ja omaishoito tietopankista löytyy ratkaisuja muun 

muassa siihen, miten palvelujärjestelmän toivotaan auttavan työssäkäyvää 

omaishoitajaa, millaisia työelämän joustoja työpaikoilta löytyy ja miten 

lainsäädäntö tukee ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisessa. 

 

Tietopankki tarjoaa työvälineitä sekä omaishoitajien kohtaamiseen että oman 

organisaation kehittämiseen.   

 

Tutustu myös Mielen hyvinvoinnin tietopankkiin ja yhdistysten tarjoamaan 

vertaistoiminnan tarjontaan.  
 

  

 

Työkaluja omaishoitajien tukemiseen 
 

 

 

Tunne voimavarasi -hanke on tuottanut erilaisia 

maksuttomia materiaaleja: TunneVaaka® – 

työkaluja omaishoitajille -kirjanen ja -mittari, 

Tunne voimavarasi -video sekä syksyllä 

julkaistava vertaisryhmämalli. 

 

Tuotosten tarkoituksena on edistää 

omaishoitajien hyvinvointia rohkaisemalla heitä 

vaikeista tunteista puhumiseen sekä avun 

hakemiseen.  
 

 

Ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat hyödyntää materiaaleja huolen puheeksi 

ottamisessa ja omaishoitajien tukemisessa. Materiaaleista järjestetään 

perehdytystilaisuuksia syksyn aikana verkossa.   

 

Tutustu hankkeen verkkosivuilla materiaaleihin ja verkkotilaisuuksiin.  
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Mitä tehdä, jos viranomainen ei noudata lakia? 
 

 

 

Sosiaalihuoltoa koskevat lait 

sisältävät runsaasti periaatteita siitä, 

miten asiakkaita kohdellaan hyvää 

hallintotapaa noudattaen. Aina laki ei 

kuitenkaan toteudu käytännössä. 

Miten kansalainen voi siinä 

tilanteessa reagoida?  
 

 

Lue Yrjö Mattilan artikkeli uusimmasta Lähellä-lehdestä.  
    

  

 

Syksyn koulutuksia – osallistu verkossa! 
 

 

Ovet-ohjaajakurssi 6.9. 
 

 

Ovet-ohjaajakurssi antaa valmiudet järjestää Ovet-valmennuksia® yhteistyössä liiton 

paikallisyhdistysten, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen 

kanssa. Ohjaajakurssilla perehdytään Ovet-valmennukseen ja ohjaajana 

toimimiseen. Kurssi antaa tietoa valmennuksen sisällöstä ja 

työskentelymenetelmistä sekä perustietoa ryhmän ohjaamisesta. 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu 26.8.2022 mennessä.  
 

  

 

Vertaisryhmän ohjaajakoulutus 18.10. 
 

 

Koulutuksessa osallistujat saavat tietoa ryhmän ohjaamisesta ja omaishoidosta sekä 

työvälineitä ryhmien ohjaamiseen. 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 4.10. mennessä.  
 

 

Katso lisää muista tilaisuuksista tapahtumakalenterista  
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Vinkkaa tiedotteesta työkaverillesi 
 

 

 

Vinkkaa Omaishoitotiedotteesta työkaverillesi. Niin 

hänkin pysyy ajan tasalla omaishoitoasioista. 

Maksuttoman omaishoitotiedotteen voi tilata ja 

perua osoitteessa Tilaa omaishoitotiedote. 

 

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä tiedotteessa on 

aina linkki uusimpaan Lähellä-lehteen.  
 

 

 
 

  

 

Pysy ajan tasalla, seuraa Omaishoitajaliiton viestintää 
 

 

Omaishoidon ajankohtaiset asiat ja omaishoitajien tarinat löytyvät 

Omaishoitajaliiton verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista. 

Omaishoitoaiheisia päivityksiä löydät aihetunnisteilla #omaishoito, 

#OmaishoitoKoskettaaJokaista ja #Omaishoitoyhteisö  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Ystävällisin terveisin  

Omaishoitajaliitto ry 

Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki 

www.omaishoitajat.fi 

 

  

 

Omaishoitajaliiton kanssa omaishoitajien tukena 
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Siirry lukemaan kaikki Omaishoitotiedotteet tästä  
 

   

 

2022 Omaishoitajaliitto ry 

Saat tämän tiedotteen, koska olet Omaishoitotiedotteen postituslistalla. Tiedotteen tilaaminen ja 

peruminen onnistuvat osoitteessa https://omaishoitajat.fi/omaishoitotiedote/ 

Tietosuojaseloste https://omaishoitajat.fi/rekisteriselosteet/ 

 

Osoitelähde: Organisaationne nettisivut, sähköpostitse tehdyt tilaukset ja Omaishoitajaliiton tilaisuuksista 

tehdyt tilaukset.  
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