
Mikkelin seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry

20 vuotta



Omaishoidon 
monet kasvot

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä

heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia

heitä, jotka ovat omaishoitajia

heitä, joista tulee omaishoitajia

ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.

Uudelle polulle
Kuka hän on?

Mitä hän tekee?
Hän nostaa, kantaa, pesee,

pukee, syöttää, juottaa.
Touhuaa päivät, valvoo yöt.

Hän itkee, rukoilee, 
nauraa, laulaa.

Hän väsyy, tiuskii, komentaa.
Mutta ennen kaikkea, 

hän rakastaa.
Hän on ihminen.

Rosalynn Carter



Lähde: kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Raportteja ja muistioita (STM), Sotkanet -tilastotietokanta

47500



Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n historiaa



1/7/2022

Vuonna 1994: Kerhotoiminta 
alkaa

Vuonna 1996: Omaishoitajien 
lomittajapalvelu alkaa 

Mikkelissä ensimmäisten 
joukossa koko Suomessa 
kerhon aloitteen ansiosta

Vuonna 2001: Yhdistyksen 
rekisteröinti 24.8.2001

Vuonna 2006: VENE-projekti 
käynnistyy -> 

vertaisryhmätoiminta 
vahvistuu, verkostotyö 

käynnistyy

Vuonna 2009: VALOT-projekti 
käynnistyy -> omaishoidon 
valmennuksen kehittäminen

Vuonna 2012: Yhteistyöhanke 
LAMPPU Pieksämäen 

omaishoitajien kanssa työn ja 
omaishoidon 

yhteensovittamiseksi

Vuonna 2014: VALOT II-
projekti jatkoi omaishoitajien 
valmennuksen toimintamallin 

levittämistä

Vuonna 2016: OmaisOiva-
toiminta käynnistyy -> 

omaishoitajien 
lähialuetoiminnan 

järjestäminen ja kehittäminen

Vuonna 2017: Paikka auki -
avustusohjelman avulla 

palkataan nuori 
järjestöassistentiksi 

Vuonna 2018: Selviytyjät -
hanke alkoi ja yhdistys sai 

mahdollisuuden tukea 
erityislapsiperheitä ja luoda 

uusia verkostoja 
lapsiperheiden pariin



Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry vuonna 2021
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Tietoa ja varhaista tukea



Omaishoitajien tiedon ja varhaisen tuen saaminen

• Edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta

• Mielipidekirjoituksia, kannanottoja

• OVET ® -valmennukset ja kurssitoimintaa

• Tietopaketti, vertaistukea ja keinoja uuden elämäntilanteen ymmärtämiseen ja 
hyväksymiseen

• Koulutukset ja luennot

7.1.2022



Vertaistuki ja hengähdyshetket 



Omaishoitajien vertaistuen ja hengähdyshetkien mahdollistuminen

• Vertaisryhmät, vertaispäivät, retket

• Lähialuetoiminta

• Uusia ystäviä ja virkistystä

• Vertaisuus ehkäisee yksinäisyyden tunnetta ja auttaa ymmärtämään sekä 

sietämään kokemuksiaan

7.1.2022



Voimavarojen ja elämänhallinnan tunteen lisääntyminen



Omaishoitajien voimavarojen ja elämänhallinnan tunteen
lisääntyminen

• Omien toiveiden huomioiminen

• Hyväksy koettu toiminta sitouttaa, auttaa ylläpitämään toiminnasta saatuja positiivisia 
vaikutuksia, lisää voimavaroja ja elämänhallinnan tunnetta

• Varhaisen vaiheen tunnistaminen

• Yksilöllinen tuki

• Asioiden syvempi työstäminen

• Keinojen harjoittelu

7.1.2022



Keskinäisen yhteyden vahvistaminen



Omaishoitoperheen keskinäisen yhteyden vahvistaminen

• Perhe- ja parisuhteet

• Perheen lähiverkoston tunnistaminen

• Verkostoyhteistyö julkisen, yksityisten palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa

7.1.2022



Katse huomiseen

7.1.2022



• Sote-uudistus ja uusi hyvinvointialue

• Rahoituskanavien laajentaminen

• Omaishoitoperheiden tunnistamistyö jatkuu edelleen

• Korona-ajan nostamissa tuen tarpeissa rinnalla kulkeminen



Kiitos!

yhteydenotto@msol.fi


