VERKOSTOTIEDOTE 1/2018
Hyvä Suomen omaishoidon verkoston alueellinen yhteyshenkilö
Vuosi etenee vinhaa vauhtia, toivottavasti mukavissa merkeissä! Verkostossa Helsingin toimistolla on tapahtunut henkilöstövaihdos, kun vetovastuun on ottanut helmikuussa suunnittelija Jennamaria Lehtola.
Jennamaria on aiemmin työskennellyt hallinto- ja tutkimustehtävissä ja hänellä on hyvää viestintäosaamista. Malla Heino puolestaan jatkaa työtään Omaishoitajaliiton Jangsterit-hankkeessa.
❖ Verkoston kuulumisia
Vuonna 2017 uusittiin nettisivut www.omaishoidonverkosto.fi ja tehtiin yhteistyössä viestintätoimiston
kanssa www.monetkasvot.fi -kampanja, joka tuo esiin omaishoidon moninaisuutta. Kampanjamateriaalia
kannattaa hyödyntää vaikuttamis- ja tiedotustyössä kuluvanakin vuonna, onhan meillä tulossa monenlaisia
vaikuttamisen paikkoja, kuten maakuntavaalit syksyllä.
Toimintavuoden 2017 teemana oli Omaishoito tutkimuksessa. Teemaa avattiin lokakuussa Tieteiden talossa
Helsingissä järjestetyssä Kysymyksiä omaishoitajuudesta -seminaarissa. Seminaariin osallistui 52 omaishoidon tutkimuksesta kiinnostunutta. Tutkijayhteistyötä tullaan verkostossa jatkamaan. Seminaarin materiaalit
tulevat verkoston sivuille piakkoin. Jatkossa selvitetään mahdollisuuksia jakaa seminaarit suorana verkossa.
Verkostoon liittyi toimintavuoden aikana yksi uusi jäsen, Neuroliitto ry. Uusia alueellisia työryhmiä perustettiin puolestaan Keski-Pohjanmaalle Kokkolaan ja Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Meiltä puuttuu toistaiseksi tietoa siitä, miten alueelliset työryhmät ovat viime vuonna eri puolilla Suomea toimineet. Pyytäisimmekin teitä ystävällisesti täyttämään viestin liitteenä olevan excel-lomakkeen ja palauttamaan sen
Jennamarialle 2.3.2018 mennessä. Alueellisen ryhmän viime vuonna toteutunut toiminta on voinut sisältää esim. alueellisen ryhmän kokouksia, seminaareja, messuja, lehtijuttuja, omaishoitajille suunnattuja yhteisiä toimintoja tai yhteistä vaikuttamistyötä.
Lisäksi toivomme teidän arvioitanne Suomen omaishoidon verkoston toiminnasta vuonna 2017. Kyselyyn
pääsee tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/31BB6FC81289FA22 ja vastauksia toivomme tähänkin 2.3. mennessä.
❖ Toimintavuoden suunnitelmat
Vuoden 2018 aikana verkoston toimintaa uudistetaan entistä joustavampaan suuntaan, jota linjataan tarkemmin Helsingissä 20.3. järjestettävässä verkoston kevätkokouksessa. Vuoden mittaan alueellisia verkostotoimijoita kutsutaan mukaan eri puolilla maata järjestettäviin Maakuntapäiviin, joista ensimmäinen ehdittiin jo järjestää Kokkolassa tammikuussa. Seuraava on vuorossa 13.3. Hämeenlinnassa (ohjelma liitteenä).
Kutsua saa mielellään levittää eteenpäin ja tervetuloa mukaan! Alla muiden päivien seutukunnat sekä päivämäärät:
• Omaishoidon maakuntapäivät, Satakunta, Pori 21.3.
• Omaishoidon maakuntapäivät, Pohjois-Pohjanmaa, Ylivieska 19.9.
• Omaishoidon maakuntapäivät, Pirkanmaa, Tampere 4.10
• Omaishoidon maakuntapäivät, Pohjois-Karjala, Joensuu 26.11
• Omaishoidon maakuntapäivät, Uusimaa (syksy, tarkentuu myöhemmin)
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