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Alueemme omaishoidon ohjaus- ja neuvontanumeroita

Yli 65 v:
Asiakasohjaus Siiri: yleistä ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden asioissa
p. 044 482 5050 (1.1.20 alkaen). Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt välittyvät asiakasohjaukseen tai omaishoidontukeen.
Lahden Palvelutori, kauppakeskus Trio 2. krs, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti.
Alle 65 v ja vammaispalvelut:
Vammaispalvelujen neuvonta arkisin klo 9–12 ja 13–15, p. 044 018 7045
Sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa, sekä vammaispalvelujen palveluneuvontaa
päivystävältä sosiaaliohjaajalta arkisin klo 9–15 p. 03 819 4850
Omaishoitoasioissa asumisen ja liikkumisen tuki
merja.lauren@phhyky.fi tai p. 044 780 2522

Valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon kysymyksissä niin omaishoitajia kuin omaishoidon parissa työskenteleviä ammattilaisiakin. P. 020 7806 599 ma-to klo 9–15.
Puhelun hinta lankaverkosta 8,35 snt/puhelu +8,83 snt/min ja matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu +22,32 snt/min

Paikallisyhdistyksemme ohjaa, tukee ja neuvoo oman alueen asiakkaita.
Soita arkisin 0400 305 071. Meillä on takaisinsoittojärjestelmä. Voit myös laittaa
soittopyyntöä WhatsAppilla, tekstiviestillä tai info@phomaishoitajat.fi
Jos numerosi on salainen, jätä viesti ja yhteystietosi.
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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvä Omaishoitaja,
Saadessasi tämän lehden käteesi yhdistys on ollut ilman toiminnanjohtajaa kaksi kuukautta. Johanna Sottisen irtisanoutuminen on yhdistykselle suuri menetys ja kuvastaa
minusta hyvin valtakunnallisestikin omaishoidon tilaa – ON AIVAN LIIAN PALJON TYÖTÄ. Mutta, yhdistyksen työn on jatkuttava.
Johanna on ollut yhdistykselle aarre. Hän on tuonut osaamisensa ja empatiakykynsä
asettua omaishoitajan rooliin pyyteettömästi jäsentemme hyväksi. Hän on ollut rakentamassa vuosikymmenen ajan päijäthämäläistä omaishoitajuutta. ”Sydämellinen kiitos”-sanat ovat aivan liian vähäpätöiset sanat hänelle omaishoitajuuden eteen tekemästään työstä.
Työaika ei riittänyt Johannalla hankkeiden edistämiseen ja yhteyksien pitämiseen hoidettavien asioiden määrä oli niin suuri. Työn tekoa oli jatkettava iltaisin ja osin
viikonloppuisin vapaa-aikaan ja perheeseen kohdistuvin uhrauksin. Päijät-Hämeen
Omaishoitajat on maan suurimpia maakunnallisia omaishoitoyhdistyksiä. Alueen
kymmenen jäsenkunnan omaishoitajien asioiden hoitaminen ja puolesta puhuminen
on ollut vaativa urakka. Työntekijämäärä kolme on aivan liian vähän jäsen ja työmäärään nähden, vaikka tehtäviä on jaettu työntekijöiden kesken.
OmaisOiva on ollut Päijät-Hämeessä usean vuoden ajan ainoa omaishoitajien tukimuoto. Sen rahoitus on saatu kokonaisuudessaan STEA:lta. OmaisOiva toiminnan
tarkoituksena on tuoda omaishoitajien elämään enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn, lisää osaamista, motivaatiota ja kykenemistä, sekä ennen kaikkea uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytämistä omaishoitajuuteen.
Edellä mainittujen tavoitteiden vieminen jokaisen omaishoitoperheen ulottuville on
ollut toiminnan keskiössä.
Hanketyön ohella Johannan työpanos alueellisena yhteistyön rakentajana niin julkisen toimijan suuntaan kuin toisiin järjestöihin on ollut merkittävä. Tässä lehdessä toisaalla olen kuvannut ”Perhonen”- ja ”Erityislapsiperheiden omaishoito”-hankkeiden
tavoitteita ja nykytilaa. Johanna on ollut aktiivinen omaishoitoperheiden puolestapuhuja molemmissa hankkeissa.
Päijät-Hämeessä omaishoidon eteen tehty työ on uusien valtakunnallisten sosiaali- ja
terveydenhuollon tavoitteiden mukaista. Päijät-Sote vapaaehtoisena maakunnan kattavana kuntayhtymänä tekee sote-palveluiden yhteensovittamista etuajassa. Myös
edellä mainitut kaksi hanketta ja uutena kehittämishankkeena ”Henkilökohtainen
budjetointi omaishoidossa” jatkuvat. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat ottaneet
enemmän vastuuta hanketyössä, joissa kehitetään alueellista yhteistyötä.
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Timo Autio on toiminut ihmisläheisenä innostajana toimiessaan kahteen otteeseen
omaistoiminnan ohjaajana. Myös Timoa jäämme syvästi kaipaamaan. Timo työkenttänä on ollut vertaisryhmien työn kehittäminen ja vetäminen. Alueellisia ja harrasteperustaisia ryhmiä on maakunnassa toiminnassa kolmisen kymmentä. Corona on aiheuttanut ryhmien toiminnalle vaikeuksia. Entistä enemmän on siirrytty luovasti
etäyhteyksin tapahtuvaan toimintaan tai omaehtoiseen itsestä huolehtimiseen kuten
liikuntaryhmä on hienosti tehnyt.
Timo on vastannut myös osaltaan some-viestinnästä. Viestintämme perusajatus on
välttää toiminnan ryppyotsaisuutta, vaan etsiä sopiva tasapaino asialinjan ja ”hyväntuulen” julkaisujen välillä. Yhdistyksemme tavoitteena on ollut, että yhdistyksen julkisuuskuva näyttäytyy positiivisessa valossa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyön valtakunnalliset tavoitteet ovat kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla.
Näiden tavoitteiden eteen tekee työtä puolestamme myös valtakunnallinen Omaishoitajaliitto. Uudistuksen keskeinen tavoite on siirtää sote-palvelujen järjestäminen kunnilta maakunnille kuten Päijät-Hämeessä on tapahtunut. Rahoituksesta vastaisi valtio.
Hyvinvointialueiden rahoitusta tasattaisiin nykyiseen verrattuna vastaamaan paremmin alueiden sote-palveluiden tarvetta. Tämä rahoitusuudistus toisi Päijät-Hämeeseen
useita kymmeniä lisämiljoonia palveluiden rahoitukseen.
Näkemykseni mukaan omaishoitajien työtä tukevat seuraavat neljä tukijalkaa: 1) Alueellinen yhteistyö ja kumppanuus Päijät-Soten kanssa, kuten olemme toimineet. 2)
Toimintamallien kehittäminen omaishoitoperheen päivittäistä selviämistä tukevaksi.
Pois pirstaleisesta, siiloissa toimivista palveluista palvelujen tuottajien keskinäiseen
tietojen vaihtoon. 3) Omaishoidon rahoituksen kehittäminen huomioimaan kaikki
omaishoitotilanteet. Kannatan eläkeläisomaishoitajien tukien verovapautta. 4) Yhdistysten toiminnan tukeminen ja yhdistysten yhteistyö neuvottelupöydissä ja taloudellisen tuen hankinnassa.
Olemme hakemassa uutta toiminnanjohtajaa julkisella
haulla. Houkutelkaa sopivia henkilöitä ilmoittautumaan
hakuun mukaan.

Yhdessä toisistamme huolta pitäen yli yhdistyksen kriisin,

Puheenjohtaja Martti
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Kaikenikäisten hoidon vahvistaminen Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä osallistui vuosina 2017–2018 sosiaali- ja terveysministeriön ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää ikäihmisille sekä omais- ja
perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten
kasvua hillitsevät palvelut. Päijät-Hämeessä hanke sai nimen ”Perhonen”-hanke.
Hankkeessa arvioitiin maakunnan omaishoidon tilanne ja kehitettiin omaishoidolle
uusia tukimuotoja. Hankeselvityksen mukaan omaishoidon tuen saajia oli maakunnassa alle 65 ryhmässä kolmannes maan keskiarvoa vähemmän. Yli 65 vuotiaista oli
omaishoidon tuen piirissä 20 prosenttia muuta maata vähemmän.
Perhonen-hankkeen tavoitteena oli yhdenmukaistaa alueen kuntien omais- ja perhehoidon kriteerit, maksut ja toimintamallit sekä luoda toimintamalli perhehoidon lisäämiseksi.
Päijät-Hämeen Omaishoitajat osallistuivat aktiivisesti kehitystyöhön toiminnanjohtaja
Johanna Sottisen johdolla. Omaishoitajille toteutettiin lakisääteinen vapaaehtoinen
hyvinvointi- ja terveystarkastus. Omaishoitajien valmennus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä yhdistyksen ja hyvinvointiyhtymän kesken. Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat huolehtivat omaishoidon hoidettavista koulutuksen aikana. Ensimmäisessä koulutuksessa oli 70 osanottajaa. Tiedon tarve oli siis valtava. Myös ammattilaisten omaishoidon osaamiseen on kiinnitetty huomiota. Omaishoidon maksuissa on korotuspaine ja yhdistys on ehdottanut ennaltaehkäisevään toimintaan
omaishoitajille pientä tukea, kun omaishoidon kriteerit eivät vielä täyty.
Corona on vaikeuttanut omaishoitajien vapaiden pitämistä. Omaisten sijoittaminen
laitoshoidon yksiköihin on ollut vaikeuksissa. Perhonen-hankkeessa luotiin malli kevyemmälle perhehoidolle. Hoidettavan kotiin olisi saatavissa perhehoitaja vapaan
ajaksi tai hoidettava viettäisi omaishoitajan lakisääteiden vapaan kevyemmin varustetussa perhehoitokodissa.
Hyvinvointiyhtymässä ja Heinolassa aloitettiin perhehoitajien valmennukset. Tämä
on lisännyt perhehoitajien määrää, mutta edelleenkin perhehoitajia tarvittaisiin lisää.
Yhdistyksellä on oma lyhytaikaista tukea antava kotihoitotyöntekijä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kävivät Päijät-Soten johdon kanssa
neuvottelun kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisesta kesällä 2020. Tämän tuloksena Perhonen-hanketta jatketaan. Tavoitteena on edelleen omaishoitajien aseman parantaminen ja tuen kriteerien löyhentäminen ja korvaustason nosto vastaamaan muualla muun Suomen käytänteitä. Perhehoitoa ja kotona asumisen mahdollistavia tukimuotoja lisätään.
Martti Talja
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Henkilökohtaisen budjetin kehittäminen
Päijät-Sotessa on alkanut vammaisten henkilökohtaisen budjetin kokeilu. Kyseessä on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama kokeiluhanke, joka toteutetaan ministerin myöntämällä valtionavustuksella. Hanke, joka perustuu Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, alkoi Päijät-Hämeen osalta vuoden 2020 syksyllä ja hanke päättyy tämän vuoden lopulla. Päijät-Hämeen ja muiden kokeilualueiden tuloksia hyödynnetään niin että valtakunnallisesti voitaisiin luoda yhtenäiset toimintatavat järjestelmän toteutukselle. Päijät-Häme
on hyvä kokeilualue. Kun palveluiden järjestäminen on annettu Päijät-Sotelle, saadaan maakunnallisia erityispiirteitä esiin valtakunnalliseen suunnitteluun.
Olen Päijät-Hämeen omaishoitajien edustajana mukana kokeilun ohjausryhmässä. Siinä
ominaisuudessa pyrin selvittämään sitä, mitä hyötyjä henkilökohtaisesta budjetista tulee olemaan erityisesti omaishoitoperheille.
Moni varmaan nyt mielessään, mikä henkilökohtainen budjetti oikein on? Hyvä kysymys ja
juuri siihen haetaan kokeilussa vastausta, koska henkilökohtaisen budjetin käsite ei ole vielä
vakiintunut. Ei edes ole yksimielisyyttä siitä, onko se palvelua vai rahaa. Yleisesti voitaneen sanoa, että henkilökohtaisella budjetoinnilla tarkoitetaan palveluiden järjestämistapaa,
joka on yksilöllisesti räätälöity ja jossa vammainen itse suunnittelee ja valitsee tarvitsemansa avun ja tuen. Tätä tarkoitusta varten voidaan henkilölle myöntää vuosittain yhteiskunnan taholta tietty rahasumma. Tämä on kuitenkin vielä arvaus. Enemmän tiedetään, kun
kokeilun tulokset ovat selvillä. Tavoitteena on joka tapauksessa lisätä henkilön itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta niin että yhtenäisen, lainsäädäntöön perustuvan mallin
avulla apua ja tukea tulisi vammaiselle henkilölle yksilöllisesti elämän eri tilanteisiin.
Aiempiin palvelusetelikokeiluihin verrattuna tämä henkilökohtaisen budjetin kokeiluhanke
poikkeaa melko paljon. Aiemmissa kokeiluissa tehtiin oikeita palvelupäätöksiä. Tässä kokeilussa uusia palvelupäätöksiä ei tehdä, vaan pysytään olemassa olevan lainsäädännön
puitteissa. Ideana on hyödyntää nykyisen lainsäädännön puitteissa tehtyjä palvelupäätöksiä
alan asiantuntijoiden arvioinnin ja simuloinnin keinoin. Näin saadaan tietoa siitä, millaisiksi
nykyisen lainsäädännön perusteella tehdyt päätökset olisivat muotoutuneet henkilökohtaisen
budjetoinnin järjestelmässä. Kokeilun kohde on aika vaikea. Monissa maissa on jo käytössä
erilaisia henkilökohtaisen budjetoinnin malleja, mutta ne eivät ole suoraan sovellettavissa
meidän olosuhteisiimme. Kokeilulla pyritään löytämään Suomelle sopiva malli.
Oletukseni on, että henkilökohtaisesta budjetista tulee olemaan hyötyä
omaishoitoperheille. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus
valita tarvittavat palvelut ovat monen omaishoitajaperheen toivelistalla.
Silti on hyvä laittaa vielä jäitä hattuun. Nyt vasta kokeillaan ja järjestelmän tulo pysyväksi vie todennäköisesti aikaa. SOTE- uudistuksen jälkeen on kuitenkin toivoa, että hyvän mallin löydyttyä, järjestelmä toteutetaan lakisääteisesti uusilla hyvinvointialueilla.
Yrjö Mattila, Päijät-Hämeen omaishoitajat ry:n II varapuheenjohtaja
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Erityislapsiperheiden omaishoidon kehitystyö
Päijät-Hämeen Omaishoitajat ovat järjestäneet omaishoitajien ja päättäjien kesken
kuulemistilaisuuksia kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa erityisesti omaishoidon ja perhehoidon kärkihankkeen aika vuosia 2017–2019. Keväällä 2020 järjestettiin erityislapsiperheiden vanhemmille suunnattu kyselytutkimus yhteistyössä Minua kuullaanhankkeen ja Omaishoitajaliiton kanssa. Kysely oli suunnattu myös omaishoitotuen ulkopuolella oleville perheille.
Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan omaishoidon kokonaistilannetta ja selvittää erityislapsiperheiden tarpeita, toiveita ja odotuksia lasten ja perheiden palveluiden kehittämisen pohjaksi. Kyselyyn vastasi yli 230 perhettä, joista oli omaishoidon tuen piirissä
vain 52 perhettä.
Vastausten perusteella suurimmat toiveet kohdistuivat yhteistyön parantamiseen perheen ja sosiaalitoimen välillä. Ammattilaisten välinen yhteistyö koettiin puutteelliseksi ja palvelusuunnitelmat puutteellisiksi. Pidettiin tärkeänä, että palvelut tukisivat
arkea. Vammaiset lapset jäävät usein vaille tarvitsemaansa tukea vapaa-ajan harrastusryhmissä. Toivottiin tietoa maksuttomista ja edullisista harrastusmahdollisuuksista.
Kesällä 2020 sovittiin Päijät-Soten johdon kanssa kehittämistyön aloittamisesta syksyllä 2020. Mikä tärkeintä saimme yhdistyksestä kolme vanhempaa mukaan kehittämisryhmään. Ryhmä otti tavoitteekseen omaistoimintamallin selkiyttämisen, kriteerien avaamisen, perheiden kriisitilanteiden toimintamallin ja moniammatillisen yhteistyön perheen auttamiseksi. Erityisesti yhteistyön kehittämisen kohteeksi otettiin
koulun, sairaalan, kuntoutuksen ja sen tukipalvelujen sekä sosiaalitoimen eri sektorit.
Hankkeen tuloksia esiteltiin valtakunnallisessa seminaarissa Terhi Silventoisen ja Johanna Sottisen toimesta. Neuvonnan yhtenäistämiseksi on sovittu yhdestä neuvontanumerosta koko Päijät-Soten alueella. Perhehoito on vahvistunut ja sitä myötä omaishoidon vapaiden pitäminen on helpottunut. Omaishoidon valmennukset ovat toimineet hyvin yhdistyksen ja viranomaisten yhteistyönä. Etäpalavereihin on tullut joustoa ja selvittelytyö on mahdollistettu myös ilta-aikoina.
Aivan keskeisen omatyöntekijämallin kehittäminen on aloitettu ja samalla on paneuduttu moniammatillisen yhteistyön toteutukseen. Erityislapsiperheiden yksilöllisesti
kokemiin tarpeisiin on tartuttu vahvemmin. On luotu mallia tuen ulkopuolelle jääneiden perheiden jatko-ohjaukselle muiden tukipalveluiden piiriin (esim. lapsiperhepalvelut). Kehittämisryhmä on aloittanut yhteistyön henkilökohtaisen budjetin kehittämisryhmän kanssa.
Yhdistyksen tulee tukea ja seurata, että nämä hyvät päätökset etenevät käytäntöön.
Martti Talja
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Kokemuksia lapsiperheiden omaishoidon kehittämisryhmästä
Keväällä 2020, juuri ennen koronapandemian leviämistä käsiin, osallistuin omaishoitajien erityislapsiperheille järjestämän kyselyn purkutilaisuuteen. Tilaisuudessa kyseltiin myös halukkuutta osallistua erityislasten omaishoidon kehittämiseen. Ehkä se oli
kykenemättömyyteni sanoa itselleni ”ei" tai sitten se oli haluni olla kantamassa korteni kekoon, jotta tulevaisuudessa diagnoosin saavat ja omaishoitajuuteen päätyvät
kokisivat tämän tien hieman helpommaksi kulkea.
Korona ajoi kehittämispalaverit Teamsiin, mutta syksystä lähtien, noin kerran kuussa
pidetyt parin tunnin tapaamiset ovat sujuneet hyvin ja runsasta keskustelua on virinnyt jokaisesta käsitellystä aiheesta. Palaverit ovat olleet varmasti silmiä avaavia niin
meille omaishoitajille kuin vammaispalvelun henkilöstöllekin. Olemme käyneet läpi
muun muassa omaishoidon kriteereitä, tutustuneet lapsiperhepalveluiden tarjontaan,
henkilökohtaiseen budjetointiin ja koulumaailmaan. Viimeisimpänä meille esittäytyi
apuja tarjoavia järjestöjä. Ja lisää aiheita on vielä tulossa.
Palvelukentältä tuntuisi kyllä löytyvän suuri tarjonta erilaisia apuja, kevyemmistä
varhaisen tuen palveluista aina omaishoitoon. Markkinoinnin ammattilaisena minua
pohdituttaa, miten nämä kaikki palvelut saataisiin helposti viestittyä niitä mahdollisesti tarvitseville. Suuri ongelma lienee myös se, miten hieman hajanaiseksi levinnyt
kenttä saadaan kasaan ja moniammatillinen yhteistyö rullaamaan saumattomasti
alusta alkaen. Erityislapsiperheen arjessa kun saattaa olla helposti lukuisia eri ammattilaisia, joiden kanssa keskusteluja käydään.
Itse olen kokenut palaverit todella hyödyllisinä. Olen päässyt tuomaan esiin, mitä
elämä ja arki on liikkumattoman, puhumattoman ja sokean lapsen kanssa. Minä en
tiedä mitään esimerkiksi nepsy-perheiden avuntarpeesta. Suurella todennäköisyydellä
nepsy-perheet eivät tiedä, millaista apua minä syvästi kehitysvammaisen lapsen
kanssa tarvitsisin. Siksi on suuri rikkaus, että meitä omaishoitajia on ryhmässä mukana ”useampaa lajia" tuomassa omia näkemyksiä käsitellyistä aiheista. Varmaa on,
että kummallakin on avun tarve, mutta tarvittavat palvelut ovat suurella todennäköisyydellä hieman erilaiset.
Mielestäni on hienoa, että meidät omaishoitajat on otettu mukaan kehittämään tätä
toimintaa. Haluankin kiittää sekä PHHYKY:n väkeä, että Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:tä siitä, että meitäkin kuullaan. Ei kukaan muu tiedä omaishoitajien arjesta yhtä
hyvin kuin omaishoitajat itse. Yhteistyöllä ja positiivisella asenteella asioita saadaan
vietyä oikeaan suuntaan.
Riina Koivulahti
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Vertaistoiminnan kevät-kesä 2021
Kotiliigalle, Titaaneille, Timanteille, Tähdille, Helkamille ja Kirjallisuusryhmälle
kokoontumisajoista ilmoitetaan erikseen.

Seuraavat ryhmät ovat avoimia, ja toimivat etäyhteydellä. Linkki löytyy Facebook ja nettisivuiltamme, tai saat sen suoraan sähköpostitse:
jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi
Etäryhmät toimivat toistaiseksi itsenäisesti ilman ohjaajaa.
Etäomaishoitajien ryhmä avoin vertaisryhmä
Hoidatko vanhempiesi asioita matkan takaa?
Oletko omaishoitajana toimivan vanhempasi tukihenkilö, tai hoidatko
jonkun muun läheisen asioita?
Tämä on kaikenikäisten, etäältä läheistään hoitavien ryhmä.
Etäkokoontumiset torstaisin 20.5., 3.6. ja 17.6. klo 17.30–19.00

Erityistarpeita omaavien lasten vanhempien avoin vertaisryhmä
Etäkokoontumiset tiistaisin 18.5., 1.6. ja 15.6. klo 18–19.30

Yökyöpelit
Avoin vertaisryhmä aamuyöstä valvoskeleville.
Linkki on auki klo 04–07 välillä,
liity mukaan https://whereby.com/phomaishoitajat1

Liikuntaryhmä treenaa WhatsAppissa sovitun mukaan. Mukaan pääsee kaikki uudet halukkaatkin. Ole yhteyksissä p.0400 305 071/Jaana, niin liitetään sinut mukaan.

Sysmän erityislasten vanhempien ryhmä to 20.5. klo 18–20, ryhmä jatkuu
syksyllä, lisätietoja Heliltä 045–3591333, helivuor@gmail.com
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Vertaistoiminnan kesä 2021
Ryhmät toteutuvat, jos koronatilanne sen sallii!

Elämä kantaa ke 16.6. klo 13–14.30, kokoontuminen toimiston edessä
Ryhmä on kaikille niille miehille ja naisille, keiden omaishoitajuus on päättynyt.

Miesten ryhmä ma 14.6. klo 13–14.30, kokoontuminen toimiston edessä
Hollolan ryhmä kokoontuu Parinpellon leiripäivässä ti 1.6., katso s. 13
Hämeenkosken ryhmä kokoontuu Parinpellon leiripäivässä ti 1.6., katso s. 13
Padasjoen ryhmä torstaina 3.6. klo 13–15 Kaunismäen kodalla (Päijänteentie 3)
Orimattilan erityislasten vanhemmat kokoontuu 3.6. klo 18–20 Orimattilan
kiekkopuiston parkkipaikalla (paloasemaa vastapäätä)

HUOM! Kaikkiin ryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
viim. edellisenä päivänä p. 0400 305 071 Jaana Moilanen
tai sähköposti jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi

Lahdessa kokoontuvat ryhmät tapaavat toimiston edessä.
Sään ja koronatilanteen salliessa pelaamme erilaisia pelejä.

Pelaammeko Porraspeliä,
Viikinkishakkia vai jotain muuta?
Se selviää,
kun tulet paikanpäälle
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TAPAHTUMAKALENTERI
kevät-kesä 2021
Kaikessa varaus koronatilanteen tuomille muutoksille.
Toukokuu 2021
ma 17.5. klo 12–13 etäAvoimet verkossa
ma 24.5. klo 12–13 etäAvoimet verkossa
ma 31.5. klo 12–13 etäAvoimet verkossa

Kesäkuu 2021
ti 1.6.
ke 2.6.
ma 7.6.
to 10.6.
ma 14.6.
ti 15.6.
ma 21.6.

klo 10–13 Parinpellon leiripäivä, kts s. 13
klo 9–11 Infopiste Lahden torilla (säävaraus)
klo 12–13 etäAvoimet verkossa
klo 10–12 Retki Pirunpesälle, kts s. 14
klo 12–13 etäAvoimet verkossa
klo 10–12 Retki Pirunpesälle, kts s. 14
klo 12–13 etäAvoimet verkossa

Elokuu 2021
ke 4.8. klo 9–11 Infopiste Lahden torilla (säävaraus)
su 8.8. klo 11–15 Infopiste, Mahdollisuuksien tori, Lahden satama

Toimiston kesätauko 28.6.-30.7.2021
EtäAvoimet on kaikille avoin kahvittelutapaaminen verkossa yllä esitettyinä maanantaipäivinä klo 12–13. Ota kotona kuppi kahvia ja tule verkkoyhteyden välityksellä jutustelemaan muiden kanssa. Osallistumislinkin löydät suoraan Facebook tai nettisivuiltamme www.phomaishoitajat.com, tai saat sen sähköpostitse etäAvoimien vetäjältä: jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi
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Virkistävää yhdessäoloa Hollolan, Hämeenkosken ja
Kärkölän omaishoitajille ja hoidettaville

KESÄPÄIVÄ PARINPELLOSSA
Tiistaina 1.6. klo 10-13
Parinpellontie 173, Hollola kk

Aamu aloitetaan perinteisesti
lipunnostolla klo 10.
Ohjelmassa vapaata keskustelua,
kuulumisten vaihtoa ja
mukavaa yhdessäoloa nuotion äärellä.
Leiripäivään voivat osallistua kaikki
Hollolan ja Hämeenkosken ryhmäläiset!

Leiripäivään ilmoittautuminen 25.5. mennessä p. 0400-305071
Osallistuminen ei edellytä omaishoitosopimusta!
Tervetuloa!
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä:
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Makkaranpaistoretki Pirunpesälle
Hollolaan
Salpausselän harjut tarjoavat luontoreittejä moneen eri tarpeeseen. Pirunpesän reitti on helppokulkuinen ja hyvän kulkuyhteyden päässä Hollolassa. Maasto on lenkkipolkua (pääsee lastenvaunuillakin) ja vasta perillä löytyy vähän juurakoiden ja kivien muokkaamaan maastoa. Pirunpesä on max 1,5 km kävelyn
päässä Televisiotien parkkipaikalta. Kävelyreitin opastus lähtee Televisiotieltä kohti
Messilän golfkenttiä. Nuotiotulet pidetään klo 10–12. Kipinämikko on tervetullut, ilmoittautua voi toimistolle etukäteen. Mukaan oma istuinalusta, hyvät ja tukevat kengät, muuten vaatetus sään mukaan. Yhdistys tarjoaa makkarat ja mehua. Osallistua
voi omaan tahtiin.

Luontoretkeillään torstaina 10.6. klo 10–12 välillä
ja tiistaina 15.6. klo 10–12 välillä
Epäilyttävän säätilan vallitessa, varmista toteutuminen toimistolta

Ilmoittaudu mukaan 7.6. mennessä p.0400-305 071 tai
info@phomaishoitajat.fi
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Ennakkotietoa erityislasten vanhemmille!

Menikö viime syksynä järjestetty Aulangon kylpylän lemmenloma
ohi? Ei hätää. Ragnar Ekbergin säätiöltä on saatu jatkoavustus,
jolla mahdollistuu viimeksi paikkaa vaille jääneiden osallistuminen. Tällä kertaa osallistuminen on mahdollista myös yksinhuoltajille.
Koronatilanteesta johtuen toteutumisajankohta on vielä auki,
mutta toivomme sen järjestyvän syys-marraskuulle. Keräämme jo
nyt asiasta kiinnostuneiden nimiä ylös. Olemme ennakkoilmoittautuneisiin yhteyksissä, kun toteutumisajankohta varmistuu.
Alustavasti viikonlopun omavastuuhinta täysihoidolla pe-su on n.
30 €/hlö, mutta hinta varmistuu ajankohdan myötä. Mahdollinen
yhden hengen huoneen lisämaksu tulee itse maksettavaksi.

KYLPYLÄVIIKONLOPPU JÄRJESTETÄÄN
RAGNAR EKBERG SÄÄTIÖN AVUSTUKSELLA

Etu on tarkoitettu vain yhdistyksemme jäsenperheille.
Ilmoita nimesi kiinnostuneiden listalle:
info@phomaishoitajat.fi
Ennakkoilmoittautuminen ei sido vielä mihinkään.
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Keväiset terveiset kotiavun Sirpalta!

On ollut suuri ilo huomata, että olen voinut auttaa teitä omaishoitoperheitä
luonanne käydessäni.
Apuani on tarvittu moninaisissa asioissa, ulkoilutusavusta pieniin kodinhoidollisiin tehtäviin, keskusteluapuun ja erilaisten hakemusten täyttämiseen sitä tarvitseville.
Kesä lähestyy. Voimme olla enemmän ulkona, nauttia auringosta ja luonnon heräämisestä. Myös läheisten tapaaminen helpottuu. Kannustankin
omaishoitoperheiden lapsia ja lastenlapsia pihatapaamisiin.
Kiitän kaikkia palautteesta, jota olen saanut!
Uusia ideoita ja ajatuksia toimintani kehittämiseksi otan mielelläni vastaan.
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille!

Sydämellisesti tervetuloa myös uudet perheet!
Voitte jättää viestin ja yhteystietonne numerooni 040 8205420.
Tulen mielelläni tapaamaan ja
keskustelemaan juuri teidän tarpeistanne.

Lahden seurakunnan toiminnasta omaishoitajille ja
hoidettaville kannattaa tarkkailla Kirkonseudusta ja
Seurakunnan nettisivuilta.
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Kirjallisuuspiirin kuulumisia
Kolmisen vuotta sitten alkoi yhdistyksessä kirjallisuusryhmä, johon tuli mukaan
monta innokasta lukijaa ja kirjallisuuden ystävää. Meitä kokoontuu vaihteleva määrä
5-10 henkilöä kerran kuukaudessa toimistolla. Ryhmässämme on muutama oikea ”himolukija”, joilla on jatkuva uusien kirjojen varauslista kirjastossa. Ryhmän ideana on
yhdessä valita luettava kirja seuraavan kuukauden tapaamiseen ja keskustella sitten
lukukokemuksesta. Emme tee mitenkään syvällisiä analyysejä kirjasta, lähinnä keskustelemme kirjan henkilöistä, miksi he toimivat tietyllä tavalla, mietimme juonen
kulkua ja sitä olisiko kirjaan odotettavissa jatkoa. Tykkäämme ja emmekä tykkää;
mielipiteitä löytyy!
Erityisen mielenkiintoisia ovat olleet kirjat, jotka kertovat erilaisista kulttuureista,
tästä esimerkkinä Cecilia Samartin kirja ”Naiset valkoisissa”. Kirja antaa hyvän kuvan Fidel Castron hallitsemasta Kuubasta. Aivan uskomaton kuvaus elämästä siellä
puutteen keskellä ja kirjan juoni siihen vielä mukaan. Olemme pyrkineet valitsemaan
vuorotellen suomalaisen ja ulkomaisen kirjailijan. Tässä muutamia lukemiamme kirjoja: Minna Rytisalon ”Rouva C” kertoo Minna Canthista, Eeva Joenpellon ”Tuomari Muller, hieno mies”, Anna B. Radgen ”Berliininpoppelit”, joka innosti monet
meistä lukemaan koko sarjan viisi teosta.
100-vuotiasta Suomea juhlistimme lukemalla Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen
historian ja tämän kirjanhan sai lainaksi kirjaston lastenosastolta. Mauri Kunnaksen
Seitsemästä veljeksestä saimme myös mukavan visailun siitä, kuinka hyvin tunnemme nämä Jukolan veljekset. Uutuuskirjoja emme ole valinneet kuukauden kirjaksi, koska suurin osa meistä haluaa lainata kirjan kirjastosta eikä hankkia lisää luettavaa täpötäyteen kirjahyllyynsä. Tunnetusti uutuuskirjoilla on pitkät varausjonot kirjastoissa.
Ryhmässämme ei keskustella ainoastaan kirjoista, juttujemme aiheet ovat monesti
kaikkea muuta kuin omaishoitajuutta, on ollut mukava kuulla matkakertomuksia,
hauskoja sattumuksia ja hulvattomia tarinoita, meidän ryhmässämme nauru kaikaa!
Tutkimusten mukaan lukeminen parantaa empatiakykyä, sosiaalisia taitoja ja
tunnetaitoja. Samaistumalla kirjan kautta erilaisten henkilöiden elämään pystyy
sympatiseeraamaan muita myös omassa arjessaan. Ja sitähän me omaishoitaja todella
tarvitsemme.
Toivottavasti pääsemme pian tästä koronan kurjimuksesta ja voimme taas kokoontua
kirjojen puitteissa ja saada näin tapaamisistamme iloa ja voimavaroja arjen haasteisiin. Emmeköhän me voi kokoontua toukokuussa, vaikka sitten
ulkosalla!
Ihanaa kevättä ja kesän odotusta! Leena ja Pirjo
17
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Uusi kannattajajäsenemme:

Hyvät P-H:n Omaishoitajat ry:n jäsenet,
Olemme tuoneet Päijät-Hämeen alueelle uuden yrityksen, joka tarjoaa työhaluisille senioreille uudenlaisen väylän tehdä palkkatyötä. Tarjoamme yli 55vuotiaille mahdollisuuden tehdä töitä yhdessä sovitun tuntimäärän ja oman tilanteen mukaan.
Jos tarvitset apua elämän helpottamisessa, hyödynnä kauttamme osaavia, ystävällisiä ja kiireettömiä eläkeläisiä kohtuulliseen hintaan.

Jos virtaa ja tahtoa riittää, tule mukaan antamaan varavoimaa sitä tarvitseville.
Kutsumme teidät vierailemaan kotisivuillamme
www.viiskytviis.fi/lahti tai liittymään tykkääjiimme
Facebookissa www.facebook.com/viiskytviispluslahti.
Kun tarvitset palveluitamme tai haluat auttaa muita,
ota yhteyttä.
Parhain terveisin,
Esa Parikka
p. 041 313 0275, e-mail: esa.parikka@viiskytviis.fi
Auttamalla muita – autat itseäsi
18
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Uusin lehti on luettavissa aina sähköisesti nettisivuiltamme, mutta jos haluat lehden
suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen info@phomaishoitajat.fi
Tämän jälkeen emme lähetä sinulle enää paperilehteä, ellet itse jossain vaiheessa
toivo toisin.
19

Virta-avain 2/2021

Eikö houkuttelekin?

tanssittaja tekniikka-apulainen

makkaranpaistaja liikuntajeesari

Roudari
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Kiitos kannattajajäsenillemme:
Albertiinan hoiva- ja tukipalvelut (www.albertiina.fi)
Asikkalan apteekki ( www.asikkalanapteekki.com )
Aurio Hoiva Oy (www.aurio.fi/)
Dila (www.dila.fi)
Esperi Hoivakoti Laune, Lahti (www.esperi.fi/fi/etusivu)
Ettonet Oy (www.ettonet.fi)
HEMMIkodit ( www.hemmikodit.fi)
Hertsinic (https://www.kalevilaaksonen.fi/443596945)
Hoivakoti Vallesmanni (www.attendo.fi/yksikot/attendo-vallesmanni/#section-1)
Hoitava Group Oy (www.hoitava.fi)
Huili (www.huili.fi )
Humana Kotikylä Tuulikoti, Lahti (www.humana.fi/tuulikoti)
Iitu Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Oy (www.iitupalvelut.fi)
Kirma Hoiva (www.kirmahoiva.fi)
Kotona Asuen Seniorihoiva (www.kotonaasuen.fi)
Kukkien Kieli (www.ninankukkienkieli.fi)
Mainiokoti Kultakaari (www.hoivamehilainen.fi)
Manna ry ( www.manna.fi )
OivaAika (www.oivaaika.fi)
Onnenkivi Palvelut Oy (www.onnenkivi.fi)
Paperplast Oy (https://www.paperplast.fi/)
Salpausselän Naisvoimistelijat (www.salpausselannaisvomistelijat.net)
Suvanto Care (www.suvantocare.fi)
Toimelapalvelut ( www.toimelapalvelut.fi)
Verve Lahti (www.verve.fi/toimipaikat/verve-lahti.html)
ViiskytViisPlus Lahti (https://viiskytviis.fi/lahti/)
WilsonCoffee ( www.wilsoncoffee.fi)
Kannattajajäsenten sivuille pääsee nettisivuilta: www.phomaishoitajat.com
Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Jäsenyyden voi ostaa myös lahjaksi. Jäsenyydestä
on hyötyä, olit sitten:
➢ omaishoitaja
➢ omaishoidettava
➢ omaishoitotyötä tehnyt
➢ omaishoitajan läheinen
➢ opiskelija
➢ omaishoitajien parissa työskentelevä
➢ tai ihan vaan kannatuksen vuoksi jäsenenä
Yksilöjäsenenä saat mm. useita erilaisia etuja ja alennuksia matkoista, Lähellä-lehdet ja Virta-Avaimen 4krt/v, sekä lomaoppaan ja palveluoppaan.
Jäsenmaksumme on 25 €/vuosi, josta puolet tulee omalle paikallisyhdistyksellemme.
Jäsenyys on henkilökohtainen.
Yhdistyksemme jäsenkortilla saa alennuksia viereisellä sivulla nimetyistä paikoista.
Jäsentietoja käytetään vain yhdistyksen omaan tiedottamiseen ja toimintaan liittyviin asioihin.
Tietoja säilytetään asetusten mukaisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
Jäseniä ei ole toiminnassa vakuutettu erikseen.
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Jäsenkortillamme alennuksia seuraavissa paikoissa:
Silmäasema, silmälasit -23 %, aurinkolasit -15 %, taittovirheleikkaukset -10 %
Hohtokeila, Vapaudenk.18, Lahti, puh.03-7515623, -20 %, -25 %
Lahden Palokalusto Oy, Laatuk.15, Lahti, puh.03-8730150, ovh:sta -20 %
Osteopatiaklinikka Tapio Voutilainen, Mariank.19A, Lahti, p.044–5064001,-10 %
Kukka ja Hautauspalv. Henriikka, Niementie 2, Orimattila, puh 03-7775030 ja
Hämeenkatu 13, Lahti, puh 044–7545874, -5 % - 10 %
Hierontapiste Eeva, Vapaudenkatu 12 A, 3.krs, Lahti, puh. 0400-667201, -5 %
Valostudio, Vesijärvenk.26, Lahti, puh.03-7525606, -10 %
Ettonet Oy, Saimaank.18, Lahti, puh.03-7817996, tuotteista myymälän kautta -5 %
Kauneushoitola Arja Korkala, Mariank.19 b, Lahti, puh.03-7511221, -5 %
Hertsinic (Vesijärvenkatu 14 C 4. krs.) Omaishoitajat ja hoidettavat -25 %

-------------------------------------------------------

Leikkaa tästä irti katkoviivaa pitkin.
Liimaa postimerkki

Liityn jäseneksi Päijät-Hämeen Omaishoitajat yhdistykseen.
Tiedot jäävät vain tähän käyttöön. Täytä tekstaten.
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Osoite___________________________________________________
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Postitoimipaikka__________________________________________
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Laita rasti ruutuun, jos haluat Virta-avain jäsenlehden22
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Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti
info@phomaishoitajat.fi
www.phomaishoitajat.com
Toimiston aukioloajat arkisin: ma klo 12–17.30, ti-pe klo 9–15
Mahdollisista sulkuajoista tiedotetaan erikseen.
Ohjaus ja neuvonta:
Assistentti
Jaana Moilanen
p. 0400-305 071 ma-pe
jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi
Johtokunta 2020:
Martti Talja (Lahti), puheenjohtaja, martti.t@talja.net
Saara Kivistö (Asikkala), varapuheenjohtaja,
kivistosaara@gmail.com
Yrjö Mattila (Asikkala), varapuheenjohtaja,
yrikmattila@gmail.com
Raimo Väntsi (Nastola), rahastonhoitaja,
vantsiraimo@gmail.com
Leena Väntsi (Lahti), sihteeri, lavantsi7@gmail.com
Katri Jaronen (Lahti)
Anneli Viinikka (Lahti)
Maritta Kemppi (Hollola)
Matti Kangasmäki (Lahti)
Yhdistys toimii yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana.
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