Verkostotiedote 8/2020
Suomen omaishoidon verkoston tiedote 8/2020. Verkoston jäsenjärjestöt ja alueelliset verkostot
voivat lähettää lisää ajankohtaisia asioita jatkossa Pia Järnstedtille pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi

Verkoston syksyn tapahtumat
9.10. VerkostoAvain
Koulutuksessa esiteltiin hyviä käytäntöjä ja työvälineitä verkostoyhteistyöhön ja vaikuttamiseen.
Webinaariin osallistui 80 henkilöä, esitykset verkoston nettisivuilla.

29.10. Verkoston vuosikokous ja seminaari Helsingissä ja etänä
Verkoston kokoukseen osallistui 14 eri jäsenjärjestön edustajaa. Aluksi oli katsaus sekä menneen
että tulevan vuoden toimintaan ja sitten valittiin puheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenet
seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Verkoston puheenjohtajana jatkaa Jonna Skand Folkhälsanilta. Lämmin
kiitos Jonnalle sitoutumisesta! Työvaliokuntaan valittiin uutena jäsenenä Nina Hovén-Korpela ADHDliitosta. Muut työvaliokunnat jäsenet ovat: Minna Kallunki FinFami, Ylva Krogfors Invalidiliitto, Paula
Noronen Ikäinstituutti ja Eeva Virkkunen Lasten omaishoitajat ry. Onnittelut kaikille!
Iltapäivällä oli webinaari teemasta Tunteet ja kokemukset omaishoitotilanteissa. Tilaisuuteen oli
ilmoittautunut 130 henkilöä. Esitykset verkoston nettisivuilla.

3.11. Kuinka lakia luetaan -seminaari verkossa
Tilaisuutta oli järjestämässä Omaishoitajaliitto ja Kehitysvammaisten Tukiliitto yhdessä verkoston
kanssa. Teemana oli muun muassa työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisen lakikysymykset ja
vammaispalvelulaki. Osallistujia oli 144, esitykset verkoston nettisivuilla.

Tulossa loppuvuodesta
Omaishoidon maakuntapäivät
Omaishoitajaliiton Maakuntapäivät ovat kaikille omaishoidosta kiinnostuneille avoimia tilaisuuksia,
joissa käsitellään ajankohtaisia omaishoidon kysymyksiä. Syksyn tilaisuudet järjestetään verkossa ja
niitä ei tallenneta. Käy kuuntelemassa alustuksia ilmoittautumalla: Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.
•
•
•

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 18.11.
Keski-Suomi 24.11.
Etelä- ja Pohjois-Savo 26.11.

Habaa perhetyöhön -verkkoseminaari ammattilaisille 1.12.
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n maksuttomaan webinaariin voi ilmoittautua 27.11.
mennessä, lisätietoa: https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/habaa-perhetyohonseminaari/

3.12. Päihteet omaishoitoperheissä -webinaari
Miten auttaa ja tukea omaishoitoperhettä, jossa päihteet ovat haasteena? Kaikenlaisesta
päihteiden käytöstä puhumista on hyvä lisätä, myös omaishoidon yhteydessä. Ohjelma ja
ilmoittautuminen

22.-29.11.2020 Omaishoitajien viikko
Teemaviikon pääjuhla järjestetään tänä vuonna videon välityksellä. Juhlavideolla esiintyy muun
muassa muusikko Joel Hallikainen. Video julkaistaan 25.11. kello 13 liiton sähköissä kanavissa ja on
sen jälkeen vapaasti katsottavissa. Videon voi katsella mm. teemaviikon verkkosivulla:
Omaishoitajat.fi/teemaviikko
Omaishoitajaviikon tietopaketti
Omaishoitajaviikon tapahtumat

Vaikuttamistyö
VerkostoAvain 11.2.2021, teemana kuntavaalivaikuttaminen, järjestetään verkossa. Tavoitteena on
mm. jakaa tietoa jäsenjärjestöjen omaishoitoon liittyvistä kuntavaalitavoitteista ja -toimenpiteistä.
Lisätietoa ohjelmasta ja teemoista seuraavassa verkostotiedotteessa ja verkoston nettisivuilla
Päijät-Hämeessä erityislapsiperheille tehdyn korona-ajan kyselyn tulokset ja ehdotukset on
luettavissa: bin.yhdistysavain.fi/koronakyselykoonti9-2020.pdf. Lisäksi Keski-Uudellamaalla on Sotekuntayhtymän alueella asuville omaishoitajille tehty kysely, jonka tulokset julkaistaan loppuvuoden
aikana: keskiuudenmaanomaishoitajat.fi

Kuntien hyvät käytännöt omaishoitoperheiden tukena koronaepidemian aikana
THL tiedusteli Omaishoitajaliitolta tietoa kuntien ja alueiden hyvistä käytännöistä tukea
omaishoitoperheitä koronaepidemian aikana. Liiton jäsenyhdistysten vastaukset koottuna: kuntien
hyvät käytännöt omaishoitoperheiden tukemiseen.
Innokylä kokoaa: kuntien-kaytannot-koronaepidemian-ja-poikkeusolojen-aikana/toimintamallit ja
jarjestojen-kaytannot-koronaepidemian-ja-poikkeusolojen-aikana/toimintamallit

Alueelliset verkostoryhmät
Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle ollaan perustamassa alueellisia verkostoryhmiä, lisätietoa Pia
Järnstedt.
Suomen omaishoidon verkoston puolesta:
Merja Purhonen merja.purhonen@omaishoitajat.fi ja Pia Järnstedt pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi,
https://omaishoidonverkosto.fi/
https://www.facebook.com/omaishoidonverkosto/
Twitter-tili @Oh_verkosto

