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1. Tutustumiskäynnin avaus, puheenjohtaja avasi tutustumiskäynnin klo 17:08 
 

2. Oulun seudun omaishoitajien toiminnan sekä tilojen esittelyä sekä yleistä tietoa 
omaishoitajuudesta, Minnamaria Salminen. 

 
 
Toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen kertoi koko Suomen omaishoitajien 

määrästä sekä maishoitajien kriteereistä. Tutkimusten mukaan Suomessa on 

noin 60 000 henkilöä, joka saa apua sekä hoivaa läheisiltä tai omaisilta ja jotka 

ovat tämän hoivan varassa pärjääviä. Kuitenkin virallisia omaishoitajia on vain 

n. 48 000.  

Yhdistys tekee vaikuttamistoimintaa ja on hyvin aktiivinen siirryttäessä 

hyvinvointialueelle. Yhdistys on ollut huolissaan, ettei omaishoitajien edut 

huononen hyvinvointialueen myötä, vaan kaikilla olisi asiat kunnossa. 

Omaishoitajuus on hyvin vaikuttavaa ja taloudellista toimintaa sekä 

ihmisläheistä. 



 

 

Minnamaria on toiminut Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä 25v. ja on ollut 

mukana perustamisesta lähtien. Oulun omaishoitajat ry on hyvin aktiivinen  

yhdistys ja on saanut monia tunnustuspalkintoja.  

 

 

Tietoa Oulun seudun omaishoitajat ry:stä 

Oulun seudun omaishoitajat ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka toimii 

omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä. 

Yhdistyksen toiminta-alueena on kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, 

Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys täytti 20 vuotta 23.3.2018. 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa 

aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää 

omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia 

yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien 

ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia. 

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat: 

yksilöllisyys, tasa-arvo, avoimuus, yhteisöllisyys sekä toiminnan laadukkuus. 

Toimintamuotojamme ovat mm. 

▪ ohjaus ja neuvonta omaishoitoon liittyvissä asioissa, 

▪ erilaisten kurssien sekä koulutus- ja luentotilaisuuksien järjestäminen, 

▪ virkistystoiminta, retkiä ja matkoja, 

▪ omaishoitajien vertaistukitoimintaa 

Toimimme jäsenyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa. 

Yhdistyksemme toimitila Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri 

sijaitsee aivan Oulun keskustassa, osoitteessa Isokatu 47, katutaso.  Olemme 

avoinna arkisin klo 10.00 – 14.00. Järjestämme mm. toiminnallisia- ja 

vertaistuki -ryhmiä omaishoitajille sekä heidän läheisilleen. Voit tulla myös ihan 

vain istumaan kahvikupin ääreen ja juttelemaan. 

Lisää tietoa yhdistyksestä 

https://www.osol.fi/ 

 
 

3. Muut asiat, ei muita asioita 

http://www.omaishoitajat.fi/
https://www.osol.fi/


 

 

 
4. Seuraava kokous, Ravintola Rosso kauppakeskus Zeppeliini 9.6.2022 klo: 17 

 
5. Tutustumiskäynti  päättyi klo: 18:11 

 

 


