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KORONAN AIKAINEN TOIMINTAOHJE:
Alueemme epidemiatilanteen vuoksi maskeja on käytettävä kaikissa
yhdistyksemme toiminnoissa,
jotka tapahtuvat sisätiloissa.
Myös ryhmäkokoja on pienennetty,
ja kokoontumisaikoja lyhennetty.
Sään salliessa, ja ryhmien tahdon mukaan,
kokoontumisia myös toimiston edessä ulkona.
Tapahtumiin tullaan käsien desinfiointipisteen kautta ja sairaana
pysytellään kotona.
Näillä ohjeilla saamme kokoontumisista turvallisempia kaikille 😊!
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Kokouskutsu
Päijät-Hämeen Omaishoitajat
ry:n syyskokous toimistolla,
Päijänteenkatu 1,
15140 Lahti,
ma 19.10.2020 klo 13.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Toimitus: Sottinen, Vainonen, Moilanen
Paino: Suomen Uusiokuori
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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 +22,35 snt/min

Paikallisyhdistyksemme ohjaa, tukee ja neuvoo oman alueen asiakkaita.
Soita arkisin 050-469 4209 ja 045–854 4085. 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 palsta
Hyvä Omaishoitaja ja läheisenne,

Lämmin ja osin sateinen kesä on kääntymässä syksyyn. Viimeisen viikon ajan
ulkoilukelit ovat olleet ihanteelliset. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä on
hyödyttänyt niitä ja nauttinut lämpimistä päivistä ulkoilemalla sateiden jälkeen.
Liikunta ja siihen liittyvä fyysinen ponnistus ovat tärkeitä jaksamisemme kannalta.
Jokainen liikuntahetki lisää hyvinvointiamme.
Yhdistyksemme toiminnassa ulkoiluun ja liikkumiseen liittyvät tapahtumat saivat
innostuneen vastaanoton. Suppailu, Kickbike ja melonta olivat kiinnostavia ja
harrasteryhmät täyttyivät nopeasti. Yhdessä olo pitkän eristäytymisen jälkeen tuntui
hyvältä. Omaishoitajat ovat ennakkoluulottomia ja haluavat kokeilla uutta.
Yhdistyksemme tukee omaishoitajia tarjoamalla tietoa, ohjausta ja vertaistukea.
Omaisoiva- toiminta tuo omaishoitajien elämään enemmän voimavaroja ja
mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn, lisää osaamista, motivaatiota ja kykenemistä,
sekä ennen kaikkea uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytämistä jokapäiväiseen
arkeen. Toimintamme tarjoaa omaishoitajalle henkilökohtaista keskustelutukea,
kuuntelemista ja yhdessä olemista. Erityisesti omaishoitajien ryhmät tuovat arkeen
pysyvämpää vertaistukea. Työmme ei ole ollut turhaa, jos muiden kokemuksista voin
itsekin oppia omaan elämääni uusia toimintamalleja.
Keväällä siirryimme ryhmätoiminnassa etäyhteyksin tapahtuvaan toimintaan. Vain
neljäsosa ryhmistä jaksoi jatkaa kokoontumisia sähköisten välineiden avulla. Usein
samat ryhmät kokoontuivat myös ulkoilun merkeissä. On hienoa havaita, että
tapaamiset toivat vaihtelua jokapäiväiseen arkeen. Tapaamiset lisäsivät jaksamista ja
keskusteluissa tuli varmaan omaan elämäänkin uusia ratkaisumalleja. Sitä vartenhan
vertaistukiryhmät ovat.
Ryhmien yhteydenpitoon puhelimen WhatsApp -toiminto on erinomainen. Yhdellä
viestin kirjoittamisella saavutetaan koko ryhmä saman aikaisesti. Tällä tavoin on
helppo vaihtaa kokemuksia, keskustella, antaa menovinkkejä ja vaikka sopia uusi
tapaamisaika. Henkilökohtaista tapaamista nämä sähköiset toiminnot eivät korvaa.
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Kevään ja kesän aikana kokoontumisten harventuessa siirryttiin myös
henkilökohtaiseen yhteydenpitoon. Yhteensä 600 omaishoitajaa ja heidän läheistään
tavoitettiin puhelimitse. Ketään ei haluttu jättää yksin. Puheluilla selvitettiin
kuulumiset ja pyrittiin ratkaisemaan yhdessä henkilökohtaiset ongelmat.
Kesän aikana on toimiston sähköisen viestinnän välineitä ja tietokoneita uudistettu
helpottamaan työskentelyä ja yhteydenpitoa jäseniin, omaishoitajiin. Näin
tavoitamme helpommin teidät.
Elokuusta alkaen on ryhmätoiminta käynnistynyt vähitellen uudelleen. Coronatilanteen aktivoituessa on alettu edellyttää kaikissa toimistolla tapahtuvissa
tapaamisissa maskin käyttöä turvaetäisyyksien lisäksi. Käsihuuhdetta on jokaisen
saatavilla tullessaan tapaamisiin toimistolle. Muutoksilla pyritään takaamaan
kaikkien tapaamisten turvallisuus.
Corona- epidemia tulee muokkaamaan elämäämme toistaiseksi, siihen asti, kunnes
toimiva rokote taudin nujertamiseksi saadaan käyttöön ensi vuoden aikana.
Lisääntyneen testaamisen myötä on meille syntynyt kuva taudin voimakkaasta
etenemisestä. Nyt syksyllä sairastuneet ovat olleet pääasiassa nuoria aikuisia. Minusta
parempia mittareita nykytilanteen vertailussa kevään tilanteeseen on sairaalahoidossa
olevien potilaiden ja tautiin kuolleiden vähäinen määrä. Havaitsemme ja jäljitämme
entistä useamman vähäoireisen ja rajoitamme karanteenein taudin leviämistä.
Kevääseen verrattuna emme ole lähelläkään tuolloista Corona- taudin laajuutta.
Toisaalta me riskiryhmiin kuuluvat olemme muuttaneet elämäntapojamme ja
käyttäytymistämme tautia rajoittavaan suuntaan. Taudin rajoittaminen vaatii
vastuullisuutta käyttäytymisessä meiltä kaikilta. Elämme uutta normaalia.
Alkutalvesta yhdistyksemme toteutti yhteistyössä Minua kuullaan -hankkeen kanssa
erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille kyselytutkimuksen. Kyselyn tulosten
pohjalta sovimme ongelmakohtien selvittämisestä yhdessä HYKY:n asiantuntijoiden
kanssa. Kehittämisalueita olivat etenkin viranomaisyhteistyö ja yksilöllinen
palvelusuunnittelu sekä omatyöntekijän saaminen jokaiselle apua tarvitsevalle
perheelle. Omaishoitosopimusten ulkopuolella on runsaasti sopimukseen oikeutettuja
ja määräaikaisten sopimusten määrä on huomattava.
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Uuteen kesällä toteutettuun kyselyyn vastasi kolmannes edellisen kyselyn vastaajista.
Kokemukset koulujen etäopetusjaksosta olivat kaksijakoiset ja etäopetuksen
toteutustapa oli vaihteleva. Vanhempien ja opettajien tuki oli positiivisten
oppimistulosten ja kokemusten taustalla. Osa vanhemmista joutui myös jäämään pois
työstä lapsen koulunkäynnin vaatiman tuen vuoksi. Kodin rauhallisen ympäristön
koki moni oppimisen tukena.
Lapsen tarvitsemat terapiat jäivät usein tauolle ja osa terapioista toteutettiin etänä.
Kevään poikkeusaika heikensi osan lapsien hyvinvointia. Syinä koettiin sosiaalisten
suhteiden katkeaminen koulussa ja harrastuksissa, etänä koulunkäyntiin liittyvät
ongelmat ja vanhempien väsyminen. Hyviä asioista olivat perheen yhteisen ajan
lisääntyminen, sosiaalisten paineiden väheneminen ja opetuksen tehostuminen
ryhmäkoon pienentyessä.
Kyselyn pohjalta sovitut toimenpiteet HYKY:n asiantuntijoiden kanssa ovat
viivästyneet, mutta alkavat suunnitellusti lasten vanhempien kuulemisella.
Lapsiperhetyön kehittäminen alkaa lokakuussa yhdessä vanhempien kanssa.

Pidetään huolta toisistamme

Martti Talja

puheenjohtaja

Erityislapsiperheiden vanhemmille tehdyn korona-aikaisen jaksamisen
tutkimuksen tulokset on luettavissa nettisivuiltamme:
www.phomaishoitajat.com
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Sateenkaaren
Ulottuvuus
Sisältyi
Annokseen
Näyttävää
Normi
Aamua

Kirjoittajat -ryhmän
runosatoa

Aurinko
Auringon valo
lämmittää sydämen
Pimeys purkaa
energian.

Kotiovi
Oman kodin valkoinen ovi vie
turvasatamaan omaan kotiin, kun sen
avaa.
Sillä voi sulkea pois maailman pahuuden
ja kiireen.
Oven takana avautuu turvallinen,
rakkaudentäytteinen meidän perheen koti.
Onneksi ovet ovat olemassa.

Unelmia
Arjen kasvot ikkunassa
kevyet muistot kantaa
Onnellinen on unelmoija.

Metsässä
Metsässä
luontoäidin sylissä
Silmäkulmassa ihanaa iloa.

Värisevä lehdet
Koivunlehdet värisevät kesäisen tuulen
mukana, kesäkuun auringonpaahteessa.
Ja minä olen koivujen keskellä, kesän
tuoksujen vallassa.
Tunnen lämpöisen kesätuulen ja
koivunlehtien värinän puhdistavan
vaikutuksen.

Mietin, huokaisen
ja hitaasti
minussa hehkuu
koko kesän onni.

Susanna Koponen
Salaisuuksia
Omien tunteiden
ääniaaltoja
Puhumisen salaisuus
viestii ratkaisua

Ovi
Suljettu ovi
edessä laudat ja naulat
takana tyhjyys.
Minne ovat lähteneet
Ruotsiin,
ihanko merten taa,
vaiko kalmistoon.

Ajatus keventää mieltä
Ystävyyden alku
pyytää jakamaan.
Yhteydessä elää
tunteiden tarinat
toiselta toiselle.

Jäljellä on ihmisen työ
käden jälki seinähirsissä,
oven pielissä, kivijalassa.
Työ säilöö muistot.

Helena Lankinen
Raili Koivula
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Syksyn ulkotapahtumia 2020
Toimintamme on syksyn
aikana suurimmaksi osaksi
tapahtunut raittiissa
ulkoilmassa.
Elo- ja syyskuussa
lajikokeiluina oli
kajakkimelonta, suppailu,
Kickbike frisbeegolf ja
jousiammunta.
Koko perheelle suunnattu
peliarkku sai
kilpailuhengen esiin
joukkueissa, joita olivat:
”Voittajat”, ”Voittajista
seuraavat”, ”Melkein
Marilynit” ja ”Paras Aryhmä”. Välillä kisailu meni
millintarkaksi ja osa
tehtävistä koitettiin tehdä
salassa, niin ettei
vastapuoli näe tekniikkaa
.
Lajeina oli
nurmikkokeilaus, löysän
heitto, lypsykisa ja huojuva
torni.
Ryhmätoimintakin
onnistuu hyvin
ryhmäkokoja
pienentämällä ja hyvällä
säällä ulkona.
Vapaaehtoisten
koulutusiltaa vietettiin
Parinpellon rantasaunalla.
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Elokuussa omaishoitajien vallattomia
virkistyspäiviä pidettiin kahdella
tapaa. Toimistolla vietettiin
päiväleirejä mm. aamubingon,
suunnistusradan, korttelibongauksen,
käsienhoidon ja loppurentoutuksen
parissa.
Samana viikonloppuna parikymmentä
osallistujaa vietti Hämeenlinnan
Katajistonrannan leirintäalueella
yhden yön leiriä liikunnan merkeissä.
Kirkkovenesoutua kahdella veneellä
Vanajavedellä, rentoutumista
rantasaunalla saunoen, uiden ja
grillaten. Kickbikeretki,
tandempyöräilyä, jättipuiden halausta
ja porrastreeniä Aulangon
näkötornilla. Sopparuokaa sopivasti
joka välissä. Leiriläiset nimesivät
mökkinsä mm. TäysTeinilä, Torppa,
Snickerbo, Soutupotkijat, Soolo,
Jounin enkelit, Hollolan Heilit, Villa
Vihtahousu, Katajiston Tuumarit ja
Suolenkierto. Sopivasti kaikenlaisia.
Pirunpesällä kävimme kahteen
kertaan ja mukana tuli myös
karvainen ystävä.
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Kuinka lakia luetaan seminaari verkossa
ti 3.11.2020 klo 9.15–15.00

Omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä, käytäntöjä ja tulkintoja. Tilaisuus
järjestetään webinaarina Tampereelta. Webinaari on tarkoitettu omaishoidon parissa
toimivien järjestöjen, kuntien ja muiden tahojen toimijoille sekä omaista ja läheistään
tukeville henkilöille.
Alustava ohjelma
9.15 Päivän avaus, Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto
9.30 Omaishoitotilanteisiin liittyviä oikeuskysymyksiä, Tanja Salisma, lakimies,
Kehitysvammaisten Tukiliitto, KVTL
• Missä mennään vammaispalvelulain uudistuksessa, keskeisiä kysymyksiä
• Vammaispalvelua vai sosiaalihuoltolain mukaista palvelua?
• Kysymyksiä ja keskustelua

10.15 Tauko
10.30 Itsemääräämisoikeus, Anne Saarinen, vammaispalvelujen asiantuntija, KVTL
• Itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet
• Läheisten tiedonsaantioikeus ja hoidosta päättäminen
• Kysymyksiä ja keskustelua

11.30–12.30 Lounastauko
12.30 Työ ja omaishoito – tarpeet, haasteet, missä mennään, keskustelua, Miika Kataja,
projektipäällikkö, Omaishoitajaliitto

13.30 Tauko
13.45 Työ ja omaishoito – lakikysymykset, Yrjö Mattila, OTL, VTT
• Omaishoidon tuki, työttömyysturva
• Työstä poissaolon mahdollisuudet omaisen hoivan vuoksi (eri tilanteet)
• Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Päivä päättyy
Ilmoittautuminen 28.10. mennessä Omaishoitajaliittoon
Pia Järnstedt, p. 020 7806 581 etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi
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Omaishoitajien valmennukset jatkuvat Lahdessa!

Valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille omaishoitotilanteessa oleville koko
Hyvinvointikuntayhtymän alueella. Osallistuminen ei edellytä virallista
omaishoitosopimusta. Osallistua voi vaikka olisi saanut kieltävän
omaishoidontukipäätöksen. Mukaan voi ottaa oman tukihenkilön.
Kaikille valmennuksenaikaista sijaishoitoa kaipaaville: Salpauksen opiskelijat
järjestävät hoidettaville omaa aktiviteettia valmennustilan viereisessä tilassa.
ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN p. 044–416 4728 (arkisin klo 8–12.00)
Osallistuminen on veloituksetonta. Aihealueet ovat omaishoitajien toivomia.

• ti 13.10. klo 13–15 Omat voimavarat, jaksaminen, muutokseen sopeutuminen.
Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti, sekä Multiculti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama osuus)
•

ti 20.10. klo 13–15 Ensiapu, kaatumisen ehkäisy (phhykyn ohjaama)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinetti 3+1, opastus aulasta

• ti 27.10. klo 13–15 Omien tunteiden hallinta, elämän erilaiset roolit, stressinsieto
Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti, sekä Multiculti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama)

• ti 3.11. klo 13–15 Lääkehoito, uni (phhykyn ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala kabinetti 3+1, opastus aulasta

• ti 10.11. klo 13–15 Ravitsemus ja suunhoito (phhykyn ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinetti 3+1, opastus aulasta

• ti 17.11. klo 13–15 Apuvälineet ja avustaminen (phhykyn ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinetti 3+1, opastus aulasta

Tervetuloa osallistumaan!

Valmennusyhteistyössä:
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Haluatko
Virta-avaimen
jatkossa sähköpostiisi?
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 ilmoita itse jossain
vaiheessa toisin.
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Vertaisryhmät syksy 2020
Kotiliigalle, Titaaneille, Timanteille, Tähdille, Helkamille, Kirjoittajille ja Kirjallisuusryhmälle on
lähetetty kokoontumisajat erikseen.
HUOMIO HUOMIO!
Epidemiatilanteen vuoksi tapaamisajat lyhennetty tuntiin, ja kaikilla oltava maski !

Asikkalan omaishoitajien tapaaminen Vesikansan seurakuntakodilla (Paimelantie 52,
Kalliola) ma 30.11. klo 13–14. Ma 30.11. Puurokierros, katso s. 26

Brunssi on avoin ryhmä eri ikäisten erityislasten vanhemmille. Ryhmään
voi tulla piipahtamaan oman aikataulun mukaan. Kokoontumiset tiistaisin 3.11.
ja 1.12. klo 10.30–12.30, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Elämä kantaa on avoin ryhmä kaikille, joiden omaishoitajuus on päättynyt. Ei
sururyhmä. Kokoontumiset keskiviikkoisin 14.10., 11.11. ja 9.12.
klo 10.30–11.30, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Etäomaishoitajien ryhmä. Hoidatko vanhempiesi asioita matkan takaa? Oletko
omaishoitajana toimivan vanhempasi tukihenkilö, tai hoidatko jonkun muun
läheisen asioita? Kokoontumiset kerran kuukaudessa torstaisin klo 17–18,
Päijänteenkatu 1, Lahti. Ilmoittaudu mukaan p.0400 305 071.

Hollolan omaishoitajien avoin ryhmä Missiokammarissa (os. Rakentajantie 8).
keskiviikkona 28.10. klo 15–16.
Omaishoitoperheille yhteinen tapaaminen Kärkölän ja Hämeenkosken
ryhmäläisten kanssa Järvelän srk:n kirkkosalissa 25.11. klo 14–16, kts s. 26

Hämeenkoskella Ystävänkulmassa nykyisten ja entisten omaishoitajien avoin ryhmä
to 29.10. klo 13–14.
Omaishoitoperheille yhteinen tapaaminen Hollolan ja Kärkölän ryhmäläisten
kanssa Järvelän srk:n kirkkosalissa 25.11. klo 14–16, kts s. 26

Iitti

Hemmotteluhetki omaishoitajille seurakuntakeskuksella
torstaina 29.10. klo 12–13.30.
Retki toimistolle Lahteen tai Nastolaan ma 23.11., katso s. 26

Jälkilöylyt on avoin ryhmä, hyväntuulinen kahvitteluhetki entisten ja nykyisten
omaishoitajien kesken. Kokoontumiset ovat parillisten viikkojen keskiviikkona
9.12. asti klo 13.30, Päijänteenkatu 1, Lahti.
14
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Keilaryhmä Lahden Hohtokeilassa keskiviikkoisin 16.12. asti klo 12.30–13.30.
Tunnin keilaushinnat ovat: 2hlöä/rata: 9 €/hlö ja 3hlöä/rata: 6 €/hlö.
Maksu suoritetaan paikan päällä, sisältää kengät.

Käpy on ryhmä lapsensa tavalla tai toisella menettäneille, iästä riippumatta.
Kokoontumiset torstaisin 12.11. ja 3.12. klo 18–19.30, Päijänteenkatu 1, Lahti.
Lisätietoja ryhmänohjaajilta leena.harmala@apteekit.net tai viesti 040 574 448
tai hamalainen.katriina@outlook.com tai viesti 041 545 190.

Kärkölän omaishoitoperheille yhteinen tapaaminen Hollolan ja
Hämeenkosken ryhmäläisten kanssa Järvelän srk:n kirkkosalissa
25.11. klo 14–16, kts s. 26

Miesten ryhmä ma 12.10., 9.11. ja 7.12. klo 14–15, Päijänteenkatu 1, Lahti.
Miestenpäivän teemailta to 19.11. klo 17, katso s. 24

Orimattilan erityislasten vanhempien avoin vertaisryhmä
Järjestötuvalla (Rantatie 2) torstaina 5.11. klo 18–20.
Omaishoitoperheiden yhteinen tapaaminen Pukkilan ryhmän kanssa
to 3.12. klo 18–20, katso s. 26

Padasjoen nykyisten ja entisten omaishoitajien ryhmä torstaina 5.11. klo 13–14
terveyskeskuksen ruokasalissa, vieraana Päijät-Hämeen Muistiyhdistys.
Torstaina 3.12. klo 13 retki toimistolle Lahteen. Katso s. 26

Pukkilan omaishoitajien vertaisryhmä tapaa to 12.11. klo 12–13 Onninkartanossa,
vieraana Päijät-Hämeen Muistiyhdistys.
Torstaina 3.12. klo 18 retki Orimattilan Järjestötuvalle. Katso s. 26

Sysmän erityislasten vanhempien ryhmä Järjestötalolla (Väihkyläntie 9, ent.
Toivolan koulu) torstaisin 15.10., 19.11. ja 17.12. klo 18–20.
Lisätiedot Heliltä 045–3591333, helivuor@gmail.com

Toiminnalliset on kaikenikäisten omaishoitajien avoin kädentaitoryhmä sunnuntaisin
18.10. ja 22.11., Päijänteenkatu 1, Lahti. Ilmoittaudu p. 0400 305 071.

UUSI!!! Vesikansan omaishoitajien vertaisryhmä seurakuntakodilla (Paimelantie 52)
ma 26.10. klo 13–14. Ma 30.11. joulupuuro, kts s. 26
Tervetuloa myös asikkalalaiset omaishoitajat!

Hartolan, Heinolan ja Nastolan omaishoitoperheiden joulupuuro katso s. 26
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TAPAHTUMAKALENTERI
loppusyksy 2020

Kaikki ohjelma sisältää varauksen
epidemiatilanteen tuomille
muutoksille.
Avoimet toimistolla Päijänteenkatu 1, Lahti,
joka maanantai 14.12. saakka klo 9–12
Lokakuu 2020
ke 7.10. Keilakisat, ilmoittautuminen toimistolle
la-su 10.-11.10 Liikuntaleiri nro 2, katso s. 23
to 15.10. Koulutusta kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyneiden
omaisille, kts s. 20
to 15.10. kansainvälinen vertaistuenpäivä, juhlatulet ja makkaranpaisto
Pirunpesällä klo 10–12. Omat eväät mukaan. Kokoontuminen
televisiotien parkkipaikalla, katso s. 18
ma 19.10. klo 13 Yhdistyksen syyskokous toimistolla, katso sivu 2
to 29.10. Elämysliikunta jatkuu:
Mäkihyppytreenit ja ammuntaharjoitukset Lahden
Hiihtomuseolla urheilukeskuksessa, kts s. 19

Marraskuu 2020
ti 3.11. Kuinka lakia luetaan etäseminaari, kts s. 10
ti 10.11. Elämysliikunta jatkuu: Curlingia SOL Areenalla
Lahdessa kts s. 19
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ti 17.11. Siikaniemen leiripäivä Lahden ja Nastolan omaishoitajille
ja hoidettaville, katso s. 21
to 19.11. Stop, maailmanlaajuinen haavanhoitopäivä Päijät-Hämeen
keskussairaalan päiväkirurgian aulatilassa, katso s. 22
to 19.11. miesten teemailta, katso s. 24
su 22.11. Omaishoitajien kirkkopyhä, Omaishoitajien viikko alkaa
ma 23.11. klo 10-12 joulupuuro ja joulupukki toimiston edessä.
ti 24.11. Omaishoitoviikon teematilaisuus: pääpuhujana professori
Heikki Hiilamo, Wanha Sode kts s. 23
ke 25.11. Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän omaishoitoperheiden
joulupuuro Järvelässä kts s. 26
pe 27.11.-la 28.11. omaishoitoviikon juhlavalaistus radiomastoilla
Lahdessa, kts s. 25
la 28.11. Yhdistyksemme jäsenperheiden yhteinen Joulujuhla
Kotiniemessä koronarajoitukset huomioiden, kts s. 27
su 29.11. Omaishoitajien rakentama joulumaailma avautuu
näyteikkunaamme. Ikkuna myös osana seimikierrosta.
Nähtävillä 6.1. asti.
ma 30.11. Vesikansan ja Asikkalan joulupuuro, katso s. 26
Omaishoitoviikkoa vietetään viikolla 48.
Lahti Energia valaisee radiomastot sen kunniaksi turkoosilla
perjantaina 27.11. ja lauantaina 28.11.!

Joulukuu 2020
ti 1.12. Hartolan ja Heinolan joulupuuro, katso s. 26
to 3.12. Padasjoen joulupuuro katso s. 26
to 3.12. Orimattilan ja Pukkilan joulupuuro katso s. 26
Joulutauko toimistolla 22.12.2020.-3.1.2021

Avoimien ovien aikana olette tervetulleita toimistolle käymään yksin,
yhdessä tai naapurin kanssa ilman ennakkoilmoittautumista
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Retkeilykalenteri
Kesästä saakka olemme tehneet ulkona monipuolista
mukavaa liikuntaa. Sama teema jatkuu loppuvuoden:
vko 42 kävelylenkki ja porrasharjoitus Radiomäellä.
Lähtö urheilukentän portilta.
vko 42 makkaranpaistoretki Pirunpesälle kansainvälisen vertaistuen päivänä
vko 44 patikointi Soisalmensuon pitkospuille (n. 3 km) ja halukkaille perään
Tiirismaan lenkki Hollolassa (n. 7 km)
vko 45 kävelylenkki ja kehontaivutus patsaiden tahtiin Lanu-puistossa
vko 47 kävelylenkki Linnaistensuolla Nastolassa
vko 48 makkaranpaistoretki Pirunpesälle Hollolaan
vko 49 kävelylenkki Salpausselän harjuilla
Ilmoittautumalla WhatsApp kävelyryhmään, saat ajantasaiset tiedot ja kannustuksen!

Säävarauksen vuoksi ilmoittaudu mukaan soittamalla toimistolle
viimeistään kyseisen viikon maanantaihin mennessä.
p. 0400 305 071 tai sähköpostilla info@phomaishoitajat.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä tarkemmat tiedot.
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Toivottua elämysliikuntaa loppusyksylle
Tähän mennessä on melottu, soudettu, kiivetty portaita, potkupyöräilty, suppailtu,
keilattu, heitelty löysää ja kisailtu tiukasti lypsyssä. Toivottu karting joudutaan
koronatilanteen vuoksi siirtämään myöhempään ajankohtaan, mutta ammuntaa,
mäkihyppyä ja curlingia on tarjolla seuraavasti:

Ammuntaa ja mäkihyppytreenit
Paikka: Hiihtomuseo Lahden urheilukeskuksessa
Aika: torstai 29.10.2020 klo 17–19
Tällä kertaa emme lähde vielä isoon mäkeen, vaan
saamme Lahden Hiihtoseuralta ammattilaisohjausta kuivaharjoitteluun
simulaattorissa. Ammuntaa puolestaan harjoitellaan pistoolilla ja kiväärillä laserin
kanssa, ilman oikeita ammuksia. Urheilumuseo on auki vain meidän ryhmälle, mutta
käytetään tarvittaessa siltikin maskeja. Ilmoitamme jos ohjeistus muuttuu.
Sitovat ilmoittautumiset ma 26.10 mennessä!

Curlingia
Paikka: SOL Areena Lahti
Aika: ti 10.11.2020 klo 9–10
Jäällä ollaan kengät jalassa. Varaa myös lämmintä päälle,
koska hallissa on kylmä. Osallistujia mahtuu mukaan vain
rajallinen määrä.
Sitovat ilmoittautumiset ti 3.11. mennessä!

Ilmoittautuminen kaikkiin on välttämätön! Jos et pääse osallistumaan, peruuta
paikkasi, niin annamme sen jonossa oleville
.
Ilmoittaudu p. 0400 305 071 tai sähköpostilla info@phomaishoitajat.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä tarkemmat tiedot.
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Koulutusta sinulle, jonka läheinen on siirtynyt tai siirtymässä
kodin ulkopuoliseen hoitoon
Omaishoitajuus jatkuu sen jälkeenkin, kun
läheinen on siirtynyt kodin ulkopuoliseen
hoitoon. Omaishoitaja vain siirtyy uusien
haasteiden eteen ja jatkaa usein elämistä ns.
kahden kodin välillä. Monesti arjessa on
kaipuu läheisen luo, kun taas toisaalta tilanne
tuo ensimmäistä kertaa mahdollisuuden
rakentaa omaa elämää. Tähänkin
elämäntilanteeseen siirryttäessä muutokseen
sopeutuminen vaatii aikaa ja vertaistukea toisilta samassa tilanteessa olevilta.
Omaisena edelleen on kolmen kerran koulutusluonteinen ryhmäkokoontuminen, joka
soveltuu myös etäomaishoitajana toimiville. Syksyn tartuntatautitilanteen niin
sanellessa, koulutus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Paikka: Päijät-Hämeen omaishoitoyhdistyksen toimisto,
Päijänteenkatu 1, Lahti.

Torstai 15.10. klo 13–14.30 Omaisen oma jaksaminen kahden kodin paineessa.
Ajankäytön ja oman elämän rakentaminen. Lupa
omaan elämään. Asiantuntijapuheenvuoro
Lahden seudun kriisikeskuksesta
Perjantai 30.10. klo 13–14.30 Onnistunut vuoropuhelu omaisten ja kodin
ulkopuolisesta hoidosta vastaavan paikan välillä.
Mukana asiantuntija Omaisena edelleen ry:stä
Torstai 19.11. klo 13–14.30 Keskustelua laitoshoidon käytännöistä ja
tietopohjaa. Asiantuntijapuheenvuoro
Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymältä

Ilmoittautuminen 7.10. mennessä
p. 0400-305 071 tai info@phomaishoitajat.fi
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Lahden ja Nastolan omaishoitajat!
OMAISHOITAJIEN JA HOIDETTAVIEN RETKIPÄIVÄ
tiistaina 17.11. klo 10–14.30
Retkimaksu 5,50 €, omaishoitajat maksutta.

Ilmoittautuminen 3.11. mennessä www.lahdenseurakunnat.fi
tai soita diakoniakeskukseen p. 044 719 1519 tai 044 719 1265 ma-pe klo 9–15.

Lehti ilmestyy kesken vanhustenviikon, jolloin Palvelutorilla Lahdessa on paljon
ohjelmaa. Tilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan virallisia koronaan liittyviä
ohjeita ja suosituksia. Osallistujamääriä saatettaan joutua rajoittamaan. Tilaisuudet
perutaan, mikäli koronarajoitukset estävät tilaisuuksien järjestämisen.
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Maailmanlaajuinen STOP painehaavoille -päivä
to 19.11.2020
PHKS päiväkirurgian aula
Maailmanlaajuista STOP Painehaavoille -päivää vietetään tänä vuonna teemalla
paineeton vanhuus.
Päivän tarkoituksena on herättää laajempaa huomiota painehaavojen (ent.
makuuhaava) esiintymisestä ja ehkäisyn tärkeydestä sekä tukea näyttöön perustuvaa
painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa. Painehaavojen aiheuttamat terveydenhuollon
kustannukset vuosittain ovat noin 500 miljoonaa euroa. Painehaavat ovat kivuliaita,
lisäävät potilaiden infektioalttiutta, vaarantavat potilasturvallisuutta ja huonontavat
potilaan elämänlaatua.
Haluamme kiinnittää kaikkien huomion painehaavojen ehkäisyn tärkeyteen sekä
sairaalassa että kotihoidossa. Painehaavan ehkäisyn keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat:
riskiarviointi yksikköön sopivalla mittarilla (meillä Braden), riskinmukaisen
makuualustan ja istuintyynyn valinta, asentohoito, ihon kunnon arviointi ja hoito,
riittävä ja monipuolinen ravitsemus sekä kaikkien näiden osa-alueiden kirjaaminen
hoitokertomukseen.
Painehaavojen ehkäisyllä pystytään vähentämään merkittävästi sekä painehaavasta
johtuvia kärsimyksiä että terveydenhuollon menoja. Keskussairaalan päiväkirurgian
aulassa on useita yrityksiä esittelemässä painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon
liittyviä tuotteitaan. Myös omaishoitajille toivotaan olevan apua tästä teemapäivästä.
Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan mieltä askarruttavistakin asioista!
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Omaishoitoviikon teematilaisuus
Tiistai 24.11.2020
Osoite: Wanha Sode, Sotilaskodinkatu 7, Lahti
Ohjelma:
Klo 17.00 alkaen kahvitarjoilu, pientä suolaista ja makeaa
Klo 17.30 Tervetulosanat, yhdistyksemme puheenjohtaja Martti Talja
Klo 17.35 Aihepiirinä sosiaalipolitiikan tarjoama tuki omaishoitajille. Puheenvuoron
pitäjänä professori Heikki Hiilamo (THL)
n. klo 18.15 keskustelua aihepiirin ympärillä
klo 19.00 tilaisuuden päätössanat
Professori Heikki Hiilamon puheenvuoron voi kuunnella myös Teamsin kautta etänä.
Saat lähempänä osallistumislinkin sähköpostiisi. Tilaisuudessa on otettu huomioon
turvavälit ja muu koronan aikainen ohjeistus.

Ilmoittaudu mukaan 17.11. mennessä toimistolle.
p. 0400 305 071 tai sähköpostilla info@phomaishoitajat.fi

Viime hetken nopea YLLÄTYS!!!!!
Akkujen lataus vuorokausi 10.-11.10. (varalla 17.-18.10.)
Liikuntaleiri nro 2 Katajistonrantaan Hämeenlinnaan.
Liikutaan vesillä, maastossa ja vähän korkeallakin. Kisailua, pelailua,
hauskanpitoa, leirimajoitus, iltasauna ja järviuinti kuten viimeksikin.

Pikaiset ilmoittautumiset HETI toimistolle p.0400 305071!
ps. leiriolosuhteissa ja pienellä miehistömäärällä emme pysty takaamaan
erityisruokavalioita
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Marraskuussa kansainvälisen miestenpäivän kunniaksi.
Miesten kesken vietettävä teemailta:
Rauhanturvatehtävissä maailmalla
To 19.11.2020
toimistolla klo 17-18.30

Kuinka moni muu on ollut rauhanturvatehtävissä
elämänsä varrella? Onko se ehkä ollut joskus
ajatuksissa, mutta elämä vei toisiin haasteisiin?
Oletko ehkä ajatellut lähteväsi vielä joskus tätä
kokemusta hakemaan? Vai onko se aihealue, mikä
kiinnostaa ilman omaa kokemustakin.
Saamme paikalle nuoren 21-vuotiaan
rauhanturvaveteraanin Libanonista kesältä 2020.
Ohjelmassa joitakin kuvia matkan varrelta, miesten
kesken juttelua ja yhdessäoloa aihepiirin ympärillä.
Elämme koko maailmassa suurten muutosten aikaa. On kuitenkin asioita, jotka
pysyvät kaikesta huolimatta. Ihmisten tarve tulla toimeen keskenään, asua ja elää
turvassa, sekä kartuttaa omaa elämänkokemustaan, ja antaa siitä osansa myös muille
jaettavaksi.
Toimintamme on ollut jo pitkään ikärajatonta. Niin tässäkin illassa. Ikä on vain
numero, ja toivotamme tervetulleeksi kaikenikäiset miehet aihepiirin ympärille
ajatuksia vaihtamaan.

Ilmoittaudu mukaan 17.11. mennessä toimistolle.
p. 0400 305 071 tai sähköpostilla info@phomaishoitajat.fi
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Tänä vuonna
Omaishoitoviikko näkyy!

Viikko 48 on valtakunnallinen omaishoitajien
viikko.
Koska omaishoitajat ansaitsevat tulla nähdyksi ja
kuulluksi, Lahti Energia valaisee Lahden kuuluisat
radiomastot turkooseiksi tämän teemaviikon
kunniaksi.
Valaistus on päällä sekä perjantaina 27.11., että
lauantaina 28.11. klo 19.00 -23.49
välisenä aikana.
Omaishoitoviikon suojelijaksi on lupautunut
jääkiekkojoukkue Lahden

Pelicans,
ja he tekevät sen suurella sydämellä!
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Omaishoitoperheiden yhteinen
jouluinen puurokierros ja korttipaja

Omaishoitoyhdistyksen tontut lähtevät
tänäkin vuonna kiertämään toimintaaluettaan mukanaan puuroa ja
korttitarpeet.
Toivotamme omaishoitoperheet
tervetulleiksi mukaan
popup-joulupajaan!

ma 23.11. klo 9–12 joulupuuro ja joulupukki toimiston edessä
ma 23.11. klo 14–15.30 Nastolan seurakuntatalo, Annansali, Immiläntie 2.
Iittiläläiset myös mukana!
ke 25.11. klo 14–16 Kärkölän Seurakuntakeskus, Seurakuntasali,
Sammalistontie 1
Hollolalaiset ja Hämeenkoskelaiset myös mukana!
ma 30.11. klo 13–14.30 Vesikansan seurakuntakoti, Paimelantie 52, Hollola
Asikkalalaiset myös mukana!
ti 1.12. klo 14–15 Hartolan apteekki, Keskustie 52.
ti 1.12. klo 17–19 Heinolan kaupungintalo: KahVilla, Rauhankatu 3,
to 3.12. klo 13 Padasjoen puurojuhla toimistolla Lahdessa
to 3.12. klo 18–20 Orimattilan Järjestötupa, Rantakatu 2, Orimattila
Pukkilalaiset myös mukana!

Epidemiatilanteen vuoksi ilmoittautuminen on välttämätön.
Kokoontumisiin voidaan ottaa vain rajattu määrä osallistujia.

Ilmoittautuminen p. 0400 305 071
26
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Joulujuhlaruokailu
la 28.11.

Paikka: Kotiniemi-Maja JHL
Osoite: Kotiniemenkuja 31, Lahti
Epidemiatilanteen vuoksi huomioitavaa: kattaukset ovat kahdessa erässä. Kerrallaan
sisään otetaan korkeintaan 45 hlöä. Normaalisti tilaan mahtuu n. 150 hlöä kerrallaan,
mutta näin etäisyydet saadaan pidettyä turvallisempina.

1.ryhmän kattaus klo 11 (kesto 2 h)
2.ryhmän kattaus klo 14 (kesto 2 h)
Tarjolla Pitopiikojen juhlalounas jälkiruokakahveineen, sekä pientä jouluista
ohjelmaa.

Hinta: Jäsenet 20 €,
ei jäsenet 30 €,
jäsenperheiden alle 12 v
lapset ilmaiseksi.

Omat kyydit.

Ilmoittautumiset 13.11. mennessä toimistolle
p.0400-305 071 tai info@phomaishoitajat.fi
Maksu 13.11. tilille: FI97 4212 0010 1275 18 (Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry)

Huom! Suorita maksu vasta eräpäivänä, kun tilaisuuden
toteutuminen on varmistettu!
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Uusi kannattajajäsenemme:
OivaAika on uudentyyppinen omaishoitajille suunniteltu lomapalvelu, joka tarjoaa
asiakkaille virkeyttä ja hyvinvointia arjessa jaksamisen tueksi ja uupumisen
ehkäisemiseksi.
Kohtaamme jokaisen asiakkaan ainutlaatuisena ja arvokkaana ihmisenä. Konseptiin
sisältyvä ratkaisukeskeinen toimintamalli antaa uusia ajatuksia ja toimintatapoja.
Tästä ajatuksesta tulee mukava ja toiveikas mieli tulevaan.
Omaishoitaja osallistuu viiden päivän lomalle yhdessä hoidettavansa kanssa.
Henkilökunta huolehtii hoidettavasta päivien ajan, jolloin hoitajalla on mahdollisuus
lepoon, virkistykseen, vertaistukeen, hyvän mielen liikuntaan sekä omaan vapaaaikaan. Päivien aikana hoidettaville on omaa ohjelmaa, virkistystä ja liikuntaa. Lomat
toteutetaan Siikaniemen ja Luomaniemen kurssikeskuksissa, missä molemmissa on
kaunis luonto, esteetön ympäristö ja maittava kotiruoka.
Toiminta on alkanut Siikaniemessä viikolla 39. Ensimmäisen viikon asiakkaiden
tehtävänä oli olla OivaAjan asiantuntijoita ja antaa tärkeää tietoa mallin
toimivuudesta ja antaa vinkkejä toiminnan kehittämiseen.
”Kyllähän täällä ollaan asian ytimessä.”
” Tuntuu, että on saanut purettua negatiivista pois ja saanut positiivista tilalle.”
Seuraavat lomat toteutetaan marraskuussa.

Yhteystiedot:
www.oivaaika.fi
info@oivaaika.fi
Tarja Laitinen
p. 050 543 3166
Marianne Rintala
p. 050 514 3223
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Kiitos kannattajajäsenillemme:
Acu Medina (www.acumedina.fi)
Albertiinan hoiva- ja tukipalvelut (www.albertiina.fi)
Asikkalan apteekki ( www.asikkalanapteekki.com )
Aurio Hoiva Oy ( www.aurio.fi )
Coronaria Kotikylä Tuulikoti, Lahti (www.coronaria.fi)
Dila (www.dila.fi)
Esperi Hoivakoti Laune, Lahti (www.esperi.fi/fi/etusivu)
Ettonet Oy (www.ettonet.fi)
Fysios (www.fysios.fi)
Harjula setlementti (www.harjulansetlementti.fi )
HEMMIkodit ( www.hemmikodit.fi)
Hertsinic (https://www.kalevilaaksonen.fi/443596945)
Hoivakoti Vallesmanni (www.attendo.fi/vallesmanni)
Hoitava Group Oy (www.hoitava.fi)
Huili (www.huili.fi )
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 )
Muumitossut (www.muumitossut.fi)
OivaAika (www.oivaaika.fi)
Onnenkivi Palvelut Oy (www.onnenkivi.fi)
Paperplast Oy (www.paperplast.fi)
Pirjo Paarma, jalkahoitaja, p. 0400-726 948
Salpausselän Naisvoimistelijat (www.salpausselannaisvomistelijat.net)
Suuhygienistipalvelut Shine (www.shgshine.fi)
Suvanto Care (www.suvantocare.fi)
Tmi AH Jokiniemi, apumiespalvelu, p.040-537 6177
Toimelapalvelut ( www.toimelapalvelut.fi)
Verve kuntoutus Lahti (www.verve.fi )
VetreaElo Veikko (www.vertea.fi/yksikot/vetreaelo-veikko-lahti/)
WilsonCoffee ( www.wilsoncoffee.fi)
Kannattajajäsenten nettisivuille pääsee myös omien nettisivujemme
kautta. Kannattajajäsenmaksu tulee suoraan yhdistyksen toimintaan.
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Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Jäsenyyden voi ostaa
myös lahjaksi toiselle henkilölle.
Voit olla esimerkiksi:
➢ omaishoitaja
➢ omaishoidettava
➢ omaishoitotyötä tehnyt
➢ omaishoitajan läheinen
➢ opiskelija
➢ omaishoitajien parissa työskentelevä
➢ tai ihan vaan kannatuksen vuoksi jäsenenä

Jäsenenä saat mm. useita erilaisia etuja ja alennuksia matkoista, Lähellälehdet ja Virta-Avaimen 4krt/v, sekä lomaoppaan ja palveluoppaan.

Muistin virkistämiseksi:
Joululahjavinkki: osta jäsenyys ystävälle tai läheiselle lahjaksi!
Siitä riittää iloa koko vuodeksi.
Jäsenmaksumme on 25 € / vuosi v 2020.
Liitto laskuttaa jäsenmaksun ja siitä puolet tulee omalle paikallisyhdistyksellemme.
Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnastamme
kiinnostunut (ei tarvitse olla omaishoitaja). Yhdistyksemme jäsenkortilla saa
alennuksia viereisellä sivulla nimetyistä paikoista.
Myös yritys tai yhteisö voi liittyä kannatusjäseneksemme ottamalla yhteyttä
toimistollemme. Kannatusjäsenmaksu tulee lyhentämättömänä oman yhdistyksemme
toimintaan.
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 %
AcuMedina, (Mariankatu 17, Lahti) hoidoista 5 €:n alennus.
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.

Sukunimi________________________________________________

Kaikki etunimet___________________________________________

Osoite___________________________________________________

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry
Päijänteenkatu 1

Postinumero______________________________________________

Postitoimipaikka__________________________________________

Puhelinnumero___________________________________________
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Sähköposti______________________________________________

15140 LAHTI

Virta-avain 4/2020

Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti
Toimisto: info@phomaishoitajat.fi
www.phomaishoitajat.com
Seuraa meitä Facebookissa

Toimintaa järjestävät, sekä ohjausta ja neuvontaa antavat:
Toiminnanjohtaja
Johanna Sottinen
p. 050-469 4209 ma-pe
johanna.sottinen@phomaishoitajat.fi

Omaistoiminnan ohjaaja
Miska Vainonen
p. 045- 854 4085 ma-pe
miska.vainonen@phomaishoitajat.fi

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),
Heikki Nettamo (Hollola)
Anneli Viinikka (Lahti)

Yhdistys toimii yleishyödyllisenä
ja voittoa tavoittelemattomana.
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