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HUOMIOITAVAA!!!!
Kaikki lehdessä ilmoitettu sisältää varauksen muuttuvalle tilanteelle. Mikäli koronatilanne
syksyllä pahenee, tiedotamme erikseen, jos osa toiminnoista siirtyy jälleen etänä
toteutettavaksi. Muutoin seuraava Virta-avain ilmestyy lokakuun alussa.
Tämän lehden painoon mennessä (heinäkuu loppupuolella) olemme sen tiedon varassa,
että voimme kohdata sisätiloissakin, ja turvallisilla etäisyyksillä. Koska arvostamme
toinen toistemme terveyttä, muistutamme että sairaana tai oireita tuntevana ei voi
osallistua mihinkään tapahtumista.
Toimistolla on heti ovella käsien desinfiointipiste. Varmuuden vuoksi emme kuitenkaan
järjestä toimiston tiloissa suuria väkimääriä kerääviä toimintoja. Ilmoittautumisten avulla
hallitsemme osallistujien määrän, ja pystymme informoimaan mahdollisista muutoksista.
Käytämme tarkoituksella nyt hyväksemme elo-syyskuun hyviä ulkoilukelejä. Tankataan
luonnosta ja liikkumisesta voimia kohti syksyä
.
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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
Ikääntyvien omaishoidolle uusia tavoitteita
Kulunut kesä on ollut ikääntyneille ja etenkin omaishoitajille vaikea. Koronaepidemian
rajoittamiseksi on maamme hallitus ohjeillaan rajoittanut yli 70-vuotiaiden liikkumista ja
sitä myötä yhteydenpitoa kanssaihmisiin – sukulaisiin ja ystäviin sekä päivittäisen avun
tuottajiin. Liikunta ylläpitää fyysistä terveyttämme ja sitä kautta on aivan välttämätön
hyvän elämän ja henkisen hyvinvoinnin perusta.
Omaishoitoyhdistyksen tukimuodot ovat muuttuneet fyysisistä vertaistapaamisista verkossa
ja puhelimella tapahtuviksi. Yhdistyksemme työntekijät ovat olleet yhteydessä teihin, ja he
ovat järjestäneet puhelimen ja netin välityksellä etärinkejä. Tavoitteena on arjessa
auttaminen. Uuden tietokonepohjaisen viestintätekniikan hyödyntämiseen on pyritty
mahdollisimman paljon, mutta esteenä on ollut ikääntyneempien ja erityisesti apua
tarvitsevien vajavaisen verkko-osaamien taidot. Monella on ollut päivittäisessä
selviämisessä taloudellisia vaikeuksia.
Haluan toivottaa vielä kerran yhdistyksemme uuden työntekijän, omaistoiminnan ohjaajan
Miska Vainosen tervetulleeksi työyhteisöömme. Olette varmasti monet jo tavanneetkin
hänet sähköisesti tai puhelimella. Työntekijöiden määrä omaishoitajaa kohden on maamme
pienimpiä ja Miska tuo kaivattua osaamista ja työpanosta yhteisöömme.
Kotimaakunnassamme on käyty lehtien palstoilla vilkasta keskustelua omaishoitajuudesta ja
sen kriteereistä. Varsin lohduton on myös Pirjo ja Ismo Oinosen tilanne (ESS 18.7.2020).
Heinola ei ole Hyvinvointiyhtymän peruspalveluiden osakas, vaan vastaa itse sosiaali- ja
terveydenhuollon peruspalveluista mukaan lukien omaishoidon tuen jakamisen ja
päätöksenteon. Ismo Oinosen Lahteen muutto poisti omaishoidon tuen ja edessä on muutto
takaisin tuen piiriin Heinolaan henkilökohtaisen selviytymisen takaamiseksi. Tosiasia on,
että Hyvinvointiyhtymän toimialueella on maan tiukimmat kriteerit omaishoitajuuden tuen
piiriin pääsemisessä.
Kävimme toiminnanjohtaja Johannan kanssa tapaamassa Hyvinvointiyhtymän
toimitusjohtaja Marina Erholaa ja ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Anu
Olkkonen-Nikulaa kesäkuun lopulla. Tapaamisen tavoitteena oli valottaa omaishoitajien
arjen karu viesti asiasta päättäville. Päijät-Hämeessä on omaishoidon ikääntyneiden
palveluissa 658 omaishoitajaa. Suurin osa omaishoitajista on iäkkäitä puolisoja - lapsia tai
muita läheisiä on vähän. Ikääntyneiden omaishoitajiksi hakeudutaan erityisesti
omaishoitoon liittyvien palveluiden vuoksi. Maakunnassamme omaishoidettavaa kohden
menot ylittävät maan keskiarvon, he tarvitsevat siten paljon muuta tukea.
Toimme esille, että ikääntyneiden ja vammaisten omaishoidon tarpeen arviointi tulisi
toteuttaa sosiaalihuoltolain edellyttämässä ajassa, aloittaa arviointi 7 vrk:n kuluttua
ilmoituksesta ja saada se valmiiksi 3 kuukaudessa. Kunnan, tässä tapauksessa
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Hyvinvointiyhtymän, on osoitettava voimavaroja valtionosuuden perusteena olevaan
toimintaan. Mahdollinen kielteinen päätös on perusteltava. Päätös on
muutoksenhakukelpoinen. Hoito- ja palvelusuunnitelma tulee tehdä aina sopimuksen
liitteeksi. Suunnitelma tulee tehdä myös, jos saa kielteisen päätöksen ja on tarve saada
palveluja. Vastuu suunnitelman tekemisestä on omaishoidettavan kotikunnalla, tässä
tapauksessa Hyvinvointiyhtymän työntekijällä. Asiakkaalle on osoitettava omatyöntekijä
palvelutarpeen ajaksi.
Omaishoitajuutta on kehitetty Päijät-Hämeessä erityisesti Perhonen -kehittämishankkeen
yhteydessä hyvin tuloksin edellisinä vuosina. Hyvinvointiyhtymän johtaja päätti
tapaamisessa, että hanke käynnistetään uudestaan syksyllä 2020 omaishoitotyön
konkreettisten kehitysaskeleiden määrittämiseksi yhtymän päätöksenteon pohjaksi.
Päijät-Hämeessä omaishoitajien suuri ongelma on ollut korona-aikana omien lakisääteisten
vapaiden pitäminen. Yhtymä tarjosi viiveen jälkeen 2 viikon mittaisia hoitovaihtoehtoja
paikallisissa ympärivuorokautisen palvelun yksiköissä. Harva on uskaltanut käyttää tätä
tilaisuutta, koska vapaapäivät olisi menetetty monelta kuukaudelta. Lyhin laitoshoitojakso
hoidettavalle on lyhennetty nyt yhteen viikkoon. Perhehoitopaikkoja on niukalti ja kiertävät
perhehoitajat ovat käytettävissä vain virka-aikana. Uusia vapaiden pitomuotoja selvitetään.
Omaishoitajuutta tarvitaan lisää, mutta se ei ratkaise ikääntymisen ongelmaa. Erityisesti
tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä. Omaishoidettavien lasten saaminen mukaan
omaishoitajiksi on valtakunnallinen tavoite.
Porissa on lähdetty hoitamaan asiaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Porissa on linjattu,
että omaishoidontuen korottaminen on yksi keino mahdollistaa kotona asumista niin
vanhus- kuin vammaispalveluissakin. Erityisesti perustettu kolmas maksuluokka on tavoite
tulevaisuuteen, 1600 euroa - tukea voidaan maksaa korotettuna, mikäli asiakas täyttää toisen
maksuluokan hoitoisuuden kriteerit, ja omaishoitaja jää pois omasta ansiotyöstään
hoitamaan läheistään/omaistaan esimerkiksi tämän pitkäaikaissairauden, äkillisen vaikean
sairauden tai vammautumisen vuoksi. Kolmannen maksuluokan mukainen omaishoito
toimii pysyvän laitoshoidon tai ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vaihtoehtona. Porissa
tämän kalleimman maksuluokan kustannukset ovat kunnalle vajaa 20 000 euroa vuodessa.
Päijät-Hämeessä toisen maksuluokan kustannukset ovat vajaa 10 000 euroa vuodessa,
kotisairaanhoidon kustannukset ovat 30 000 euroa vuodessa ja ympärivuorokautisen hoivaasumisen kustannukset 45 000 euroa kuukaudessa.
Tarvitaan siis uutta ajattelua iäkkäiden omaishoidon järjestämiseen. On
koko yhteiskunnan asia järjestää laadukas hoito seniorikansalaisillemme.

"Lujasti kiinni elämässä”

Martti Talja
puheenjohtaja
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Nähtyä, koettua ja opittua koronakevään ja kesän aikana

Kikkaileva poropeli jäi vielä
varastoon kevään
peliviikoilta.

Ylimääräisiä postituksia
tehtiin useita. Kaikkiaan lähti
liikenteeseen n. 2000
lakritsapusua, ja loput
lakulaatikot tyhjennettiin
tähän elokuun postitukseen.
Mukavaa että niistä on
tykätty!

Tietotekniikan ja
etäyhteyksien ihmeellinen
maailma, ja johtojen
sekamelska alkoi lopuksi
tuntua jo ihan kotoisalta.
Etäyhteyksillä koulutettiin,
opittiin, osallistuttiin
valtavaan määrään
koulutuksia, pidettiin
tapaamisia ja vertaisryhmiä.

Kylmäsavun ja Biancan
luontohavainnot olivat
Facebookin seuraajien
luettavissa, kunnes tarinat
koottiin yhdeksi julkaisuksi.
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SUPpailu kokeilu onnistui
loistavasti helteisellä Mukkulan
rannalla.
Positiivinen kierre on ryhmä,
jossa tehdään päivittäin hyviä
valintoja, ja huomataan
pienetkin tärkeät asiat. Mukaan
pääsee kuka haluaa.
Positiivisuutta on käsitelty
myös kesällä pidetyillä viidellä
etäluennolla.
Toimiston pojat George, Bean
ja Elton ovat pitäneet
järjestystä yllä toimistolla.

Kickbike kokeilu

Kickbike -kokeilu vei koko
porukan ensin kiertämään
Felmanninpuistoa. Sen jälkeen
osa jatkoi vielä tunnin reitin
verran rantareitillä.

Toimiston Olli toimi yhtenä
Onnettarena arvonnoissa.
Kesäkuun ristikkoarvonnan
voitti Pirkko Lahtinen. Onneksi
olkoon.

Heinäkuussa toimiston
edessä pidettiin teemapäiviä.
Tosin sään mukaan. Vuoroin
oli tarjolla sadetta, tuiskua,
ja tuulta
. Tarjolla oli
tehtäviä käpylehmistä ystävän
muistamiseen
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Maki Julienin merimatka
pohjoisesta kotiin
Tarina on koottu Facebook-sivuilla matkapeliin
osallistuneiden kommenteista. Kuviteltu merimatka
toi joka päivä uuden tunteen (yksinäisyys, pelko,
rauhoittumisen taito, sisuuntuminen, onni ja
turvallisuuden tunne) käsiteltäväksi, ja osallistujien
piti keksiä tarinaa eteenpäin oman mielikuvituksen
turvin.
Ensimmäinen meripäivä ja yksin ulapalla. Julien koki valtavaa yksinäisyyttä ja
toivottomuutta aavalla merellä. Julienilla meni ihan maha sekaisin, kun hän tajusi
miten yksin on lähtenyt liikenteeseen, ja niiiiiin pitkälle matkalle. Pelko hiipi
puseroon, kun takaraivossa jyskytti epätoivon ajatukset: Mitä jos vene hajoaa, tai
alkaa vuotamaan....
Heti toisena meripäivänä oli aallokkoinen purjehduspäivä. Julienille iski pelko
puseroon myrskyn takia. Huonosti nukutun yön ja mylläävän meren takia takia keho
aivoja myöden oli hiukka bubobubo 🥵, ja jäsenet jäykkänä ja puutuneena. Itsensä
pelottelu oli saanut mieleen hait, krokotiilit, valaat ja ties mitkä merenelävät.
Pähkinöiden pureskelu ja tuleva yö sai viimein mielen (ja mahan) rauhoittumaan.
Onneksi ennen levolle käyntiä Julien muisti myös nesteen saannin tärkeyden, vaikka
hiukan ajatuksissa unen ja todellisuuden raja hämärtyikin. Yksin ollessa mielikuvitus
pääsee valloilleen... Pelon tunne koskee kaikkia joskus, ja nyt oli Julienin vuoro
käydä se tunne läpi.
Kolmas meripäivä. Myrskyn jälkeisen, täysin tyynen päivän, Maki Julien käytti
mielen ja itsensä rauhoittamiseen. Uni, ruoka ja juominen on tehnyt hyvää. Nyt
lepoasentoa auringonpaisteessa veneen pohjalla, syvään hengittämistä
rauhoittumista, äärimmilleen jännitetyn kehon venyttelyä ja meditointia. Keuhkot ja
pää toimii jälleen. Kun mieli rauhoittui, alkoi jo laulattamaan ja jumpattamaan.
Vähän simpukan kohinaa korviin ja kunnon evästauko jälleen, siitä mieli virkistyi.
Laulu raikasi Maki Julienin veneeltä, ja jumppa sai yllättäen veneen liikkumaan
hännän toimiessa peräsimenä. Venehän on tosi pieni. Haaveissa kävi jo leijojen
lennätys. Makin keho oli rentoutunut. Laulunääni ja häntä kunnossa. Miten hyvältä
ja toiveikkaalta se tuntuikaan! Se, että osaa antaa itselleen kovan pinnistelyn jälkeen
vuoron lepoon ja rentoutumiseen, on usein taitolaji. Joskus se on opeteltava pakon
edessä. Levännyt pää keksii helpommin uusia ratkaisuja ja toteutuskeinoja.
Levänneenä on myös helpompi hyväksyä asioita, jotka eivät mene omien
suunnitelmien mukaan, ja pystyy sopeutumaan toisenlaisiin ratkaisuihin.
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Neljäs meripäivä. Paatti seisoo keskellä tyyntä merta. Rentoutunut mieli on saanut
sisun nousemaan ja nyt on pakko etsiä vaihtoehtoisia keinoja, jota päästään liikkelle.
Makilla alkoi jo sisu nousta. Perille pitäisi päästä, eikä paatti liiku mihinkään. Tuulta
ei ollut juurikaan, mutta kehoa sinne tänne huojuttamalla paattiin alkoi tulla liikettä.
Häntä oli jo kokolailla väsynyt peräsimenä olemiseen, joten sitä piti hiukan
lepuuttaa, ja sinä aikana syntyikin heureka idea virittää leija lisäpurjeeksi. Suotuisa
tuulenvire tarrasi purjeeseen. Sisuuntuminen sai adrenaliinin virtaamaan. Usko
omaan pärjäämiseen palasi ja hyvä musa nosti tunnelmaa. Seuraava heureka oli
siinä, että maata alkoi vihdoin olla näkyvissä, ja riemu nousi ylimmilleen.
Viides meripäivä. Uskomatonta, mutta totta. Kaiken tämän työlään viikon jälkeen
maata oli vihdoin näkyvissä. Tähdenlehto ja toive tasaisesta matkasta toteutui, kun
kevyt tuuli kuskasi paattia hiljalleen eteenpäin yölläkin. Leija ja ilmapallo oli
verraton yhdistelmä purjeen korvikkeena. Viimeisenä meripäivänäkin oli hyvä pitää
arkirutiineista kiinni: ruoka, lepo, liikunta ja hyvä fiilis sopivassa suhteessa.
Bulleempi masu tekee tyytyväisemmäksi kuin tyhjä. Upeat maisemat ja sydän täynnä
onnea. Matkalukemisinakin mitä mainioin vertaiskertomus. Onni on jokaisen ihmisen
etuoikeus. Joskus onni lymyilee nurkan takana, eikä sitä tahdo huomata, jollei katso
tarkkaan. Joskus se taas lävähtää silmille aivan yllättäen. Anna onnesi näkyä ja
huuda se maailmaan, joka ei koskaan ole liian täysi onnellisuutta ja riemua.
”Huomenta. Uusi ihana aamu. Tänään on tarkoitus päästä kotisatamaan. Ylös ja
matkaan. Veneen purjeet vievät eteenpäin, ja voin keskittyä aamutoimiin.
Ruokavarastot alkoivat olla tyhjät, mutta vielä sain murua rinnan alle. Lounaaksi
ajattelin onkia, jos Ahti suo antejaan. Täytyy vielä siistiä vene, järjestellä ja pakata
tavarat. Tunnelma ja fiilikset alkaa pikkuhiljaa nousta. Musiikki hivelee korvia. Alan
olla kärsimätön. Oho, tanssin nyt! Jokojokojoko kotisatama tuolla häämöttää? Jeeee
nyt on maata näkyvissä! Tuolla se kotisatama on! Oma pieni talonikin näkyy. Ikävä
onkin ollut. Nyt tulen kotisatamaan. Eikä. Wau! Kaikki ystäväni ovat vastassa ja
ilahtuvat paluustani. Mahtava vastaanotto! Kiitos. Ootte rakkaita. Juhlat alkakoon!
Maki Julien on kotona! Elämä antaa parastaan. Kaikki on mahdollista! Muista, olet
rakas.” Turvallisuuden tunne on jokaisen ihmisen perusoikeus. Turvallisuutta tukee
oikeanlaiset ympäristötekijät, ja oma asennemaailma.
Maki Julienin matka oli tässä. Matka toi tullessaan niitä
samoja ylä-ja alamäkiä mitä ihan tavallisessa arjessakin
löytyy. Tarinan tekoon osallistuneet eivät ennalta
tienneet, mitä kommelluksia matkalla tulee, koska
edellinen päivä rakensi aina edellytykset seuraavaan.
Näin pääsee päämäärään, vaikka olisikin lähtenyt
myrskyyn kellumaan. Uskoo siihen, että aina löytyy
joku joka jeesaa ja tsemppaa, ja valaa uskoa
selviämiseen. Ja jos ei löydy, niin toimii itse. Muutoin jää paikalleen kellumaan
9
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Tule tapaamaan meitä kiertueen infopisteille!
tai tule vapaaehtoiseksi mukaan
oman kuntasi tilaisuuteen

Yhdistyksen pitämä omaishoidon
infopiste, jonka kanssa kierrämme
tapahtumissa. Olet tervetullut
keskustelemaan kanssamme
omaishoidon kysymyksistä.

ke 5.8. Lahti klo 9–11 tori, säävarauksella
la 29.8. Hollola klo 9–12 tori, säävarauksella
ti 1.9. Iitti klo 9–10.30 tori, säävarauksella
ke 2.9. Lahti klo 9–11 tori, säävarauksella
to 3.9. Asikkala klo 10–12, apteekki
ke 7.10. Lahti klo 9–11 tori, säävarauksella

Tietoiskuja omaishoidosta siellä,
missä ihmiset liikkuvat.
Seuraa ilmoittelua.
Muutokset mahdollisia.
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Haluatko Virta-avaimen jatkossa sähköpostiisi?
Uusin lehti on luettavissa aina sähköisesti nettisivuiltamme, mutta moni on kysynyt myös
mahdollisuutta saada Virta-avain suoraan sähköpostiin.
Jos haluat lehden suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti ”Haluan Virta-avaimen jatkossa tähän
sähköpostiini” 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, Helkamille ja Kirjallisuusryhmälle kokoontumisajat on
lähetetty kokoontumisajat erikseen.

Brunssi-ryhmä on avoin ryhmä eri ikäisten erityislasten vanhemmille. Ryhmään
voi tulla piipahtamaan oman aikataulun mukaan. Tiistaisin 1.9., 6.10.,
3.11. ja 1.12. klo 10.30–12.30 toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Elämä kantaa-ryhmä on avoin ryhmä kaikille, joiden omaishoitajuus on
päättynyt. Ryhmässä jaetaan arjen asioita kahvikupposen ääressä. Ryhmä
ei ole sururyhmä. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 9.9., 14.10., 11.11.
ja 9.12. klo 10.30–12.00 toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Etäomaishoitajien ryhmä. Hoidatko vanhempiesi asioita matkan takaa? Oletko
omaishoitajana toimivan vanhempasi tukihenkilö, tai hoidatko jonkun
muun läheisen asioita? Tule vaihtamaan ajatuksia muiden
samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Kokoontumiset torstaisin
27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 26.11. ja 10.12. klo 17–18.30
toimistolla, Päijänteenkatu1, Lahti.

Hollolan Onnenkodossa omaishoitajien avoin ryhmä. Ke 30.9.on yhteinen päivä
hoidettavien kanssa Parinpellossa, katso sivu 21. Muut kokoontumiset
keskiviikkoisin 2.9., 28.10. klo 14–15.30 ja 25.11. klo 12–15

Hämeenkoskella Ystävänkulmassa kokoontuu nykyisten ja entisten
omaishoitajien avoin ryhmä torstaisin 27.8., 29.10. ja 26.11. klo 13–14.30
sekä Parinpellon leiripäivä 30.9. kts. sivu 21

Jälkilöylyt on avoin hyväntuulinen kahvitteluhetki entisten ja nykyisten
omaishoitajien kesken. Kokoontumiset ovat parillisten viikkojen
keskiviikkona 2.9. alk. klo 13.30 toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Keilaryhmä keilaa Lahden Hohtokeilassa joka keskiviikko 26.8. alkaen klo 12.30 –
13.30. Tunnin keilaushinnat ovat seuraavat: 2hlöä/rata: 9 €/hlö ja
3hlöä/rata: 6€/hlö. Maksu suoritetaan paikan päällä, sisältää kengät.

Kirjoittajat on ryhmä kirjoittamisesta kiinnostuneille omaishoitajille.
Kirjoittaminen jäsentää ajatuksia. Kirjoittamisen kautta voi käsitellä
tunteita ja päästää luovuuden valloilleen. Saat yhteisillä harjoituksilla
12
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ideoita kirjoittamiseen ja rohkeutta tarttua kynään. Kokoontumiset
maanantaisin 7.9., 5.10. ja 2.11. klo 13–14.30 toimistolla, Päijänteenkatu
1, Lahti. Ilmoittaudu ennakkoon p. 045 854 4085.

Käpy on ryhmä lapsensa tavalla tai toisella menettäneille, iästä riippumatta.
Kokoontumiset torstaisin 3.9., 12.11. ja 3.12. klo 18–19.30 toimistolla,
Päijänteenkatu 1, Lahti. Lisätietoja ryhmänohjaajilta
leena.harmala@apteekit.net tai viesti 040 574 448 tai
hamalainen.katriina@outlook.com tai viesti 041 545 190.

UUSI!!! Miesomaishoitajat on ryhmä omaishoitajamiehille. Kaipaatko
leppoisaa miessakkia, jossa voisi vaihtaa ajatuksia ja pääsisi
virkistäytymään arjen omaishoitohommista? Tule rohkeasti mukaan
porukkaan! Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 15.9. klo 12.30–14
toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Orimattilan erityislasten vanhempien avoin vertaisryhmä kokoontuu
Järjestötuvalla (Rantatie 2) torstaisin 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 18–20.

Padasjoella kokoontuu nykyisten ja entisten omaishoitajien ryhmä torstaisin 3.9.,
1.10., 5.11. klo 13–15. Joulukuussa tehdään retki toimistolle Lahteen.
Ensimmäinen tapaaminen 3.9. on Kaunismäen kodalla (Päijänteentie 3).
Loka- ja marraskuun tapaamiset ovat Padasjoen tk:n ruokasalissa.

Pukkilan omaishoitajien vertaisryhmä tapaa torstaisin 24.9. ja 12.11. klo 12–14
Onninkartanossa. Joulukuussa retkeillään toimistolle Lahteen.

Sysmän erityislasten vanhempien ryhmä Järjestötalolla (Väihkyläntie 9, ent
Toivolan koulu) torstaisin 20.8., 17.9., 15.10., 19.11. ja 17.12. klo 18–
20. Lisätiedot Heliltä 045–3591333, helivuor@gmail.com

UUSI!!! Toiminnalliset on uusi, kaikenikäisten omaishoitajien avoin
kädentaitoryhmä. Tule askartelemaan iloiseen ja rentoon joukkoon!
Ryhmässä pääset ideoimaan, luomaan ja kokeilemaan. Kokoontumiset
ovat sunnuntaisin 13.9., 18.10. ja 22.11. klo 14.00–16.00 toimistolla,
Päijänteenkatu 1, Lahti. Ilmoittaudu ennakkoon p. 045 854 4085

UUSI!!! Vesikansa, omaishoitajien vertaisryhmä Vesikansan
seurakuntakodilla (Paimelantie 52) maanantaina 26.10. ja 30.11. klo 13–
14.30, sekä ke 30.9. Parinpellon leiripäivä, katso s.21. Ryhmätapaamisiin
ovat tervetulleita myös asikkalalaiset omaishoitajat!
13
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TAPAHTUMAKALENTERI
syksy 2020

Kaikki ohjelma sisältää varauksen mahdollisen uuden
poikkeustilanteen tuomille muutoksille.
Elokuu 2020
ma 10.8. Erityislapsiperheiden kysely loppuu!! Muista vastata tähän
päivään mennessä! Katso lisää sivu 20
ti 11.8. klo 18 Lajikokeiluilta: Melonta, katso lisää sivu 16
ma 17.8. klo 13 Yhdistyksen keväältä siirtynyt kevätkokous toimistolla
katso kokouskutsu sivu 23
ti 18.8. klo 18 Lajikokeiluilta: Suppailu, katso lisää sivu 16
ke 19.8. Pirunpesän luontoretki klo 10-12 välillä, katso lisää sivu 18
la 22.8. Minigolfia, kato sivu 19
ma 24.8. klo 9-12 toimistolla avoimet ovet. Klo 10 Bingoa
ti 25.8. klo 18 lajikokeiluilta: Kickbike, katso sivu 16
la 29.8. Kotkan retki mukaan ilmoittautuneille. Peruutuspaikkoja voi
kysyä toimistolta
ma 31.8. klo 9-12 toimistolla avoimet ovet. Klo 10 yhteislaulua

Syyskuu 2020
ke 2.9. klo 17 Lajikokeiluilta: Jousiammunta ja frisbeegolf, katso lisää
sivu 17
pe 4.-su 6.9. Erityislapsiperheiden vanhempien lemmenloma Aulangolla.
Peruutuspaikkoja voi kysyä toimistolta
ma 7.9. klo 9-12 toimistolla avoimet ovet. Klo 10 tietovisa

14
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ti 8.9. Klo 17 Lajikokeiluilta: Koko perheen peliarkku- hauskanpitoa,
katso lisää sivu 17
ke 9.9. Erityislapsiperheiden kyselyn tulosten julkistaminen ja teemailta,
katso lisää sivu 20
ma 14.9. klo 9-12 toimistolla avoimet ovet. Klo 10 Bingoa
ke 16.9. klo 10-12 välillä Pirunpesän luontoretki, katso lisää sivu 18
ma 21.9. klo 9-12 toimistolla avoimet ovet. Klo 10-11.30 jaetaan
ajatuksia tavallisista hyvistä valinnoista. Facebookin
vaihtoehtojen viikkoon osallistuneet voivat ottaa
muistivihkonsa mukaan.
to 24.9. koulutusta laitoshoitoon siirtyneiden omaisille, katso sivu 24
ma 28.9. klo 9-12 toimistolla avoimet ovet. Klo 10 yhteislaulua!
ti 29.9. Omaishoitajien valmennus alkaa. Valmennuksen aikana on
hoidettaville omaa aktiviteettia Salpauksen
lähihoitajaopiskelijoiden toimesta. Katso sivu 22
ke 30.9. Parinpellon leiripäivä Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän
omaishoitoperheille. Samalla muillekin mahdollisuus osallistua
valmennuspäivään. katso sivut 21 ja 23

Lokakuu 2020
ma 5.10.
ma 12.10.
ma 19.10.
ma 26.10.

klo 9–12 toimistolla avoimet ovet.
klo 9–12 toimistolla avoimet ovet.
klo 9–12 toimistolla avoimet ovet.
klo 9–12 toimistolla avoimet ovet.

Avoimien ovien aikana olette tervetulleita toimistolle käymään yksin,
yhdessä tai naapurin kanssa ilman ennakkoilmoittautumista

Loppusyksyn ohjelma varmistuu syyskuun aikana, kun rajoitusten ja
tartuntojen tilanteesta ollaan tarkemmin selvillä. Seuraava Virtaavain ilmestyy lokakuun alussa.

15
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Toivotut lajikokeilut jatkuvat
Korona-aika toi tarpeen ulkoliikunnan monipuolistamiselle.
Aloitimme lajikokeilut heinäkuussa ja koska kiinnostusta
tuntui riittävän, jatkamme tätä. Kaikki lajikokeilut tehdään
ammattilaisten ohjauksessa ja valvonnassa, ja laadukkailla
välineillä. Ohjauksesta vastaa Fenix Ohjelmapalvelujen
ammattilaiset. Koska välineitä on rajallinen määrä, jaamme
tarvittaessa käyttöaikaa lyhyempiin jaksoihin.
Kaikilla lajeilla säävaraus, jonka mukaan voidaan tehdä myös
lajivaihtoja (Kickbike onnistuu myös tuulisessa säässä).

Tiistai 11.8. klo 18-20 Yksikkö tai kaksikko kajakkimelontaa Mukkulan
rantasaunan rannassa (vain aikuisille)
Ilmoittaudu 10.8. mennessä

Tiistai 18.8. klo 18-20 Suppailu Mukkulan rantasaunan rannassa (yli 12v)
Ilmoittaudu 17.8. mennessä

Tiistai 25.8. klo 18-20 Kickbike- retkeily Fellmannin puistossa ja satamareitillä
Lahdessa. Kokoontuminen vesiurkujen parkkipaikalla.
Ilmoittaudu 24.8. mennessä
Ei osallistumismaksua. Kaikkiin lajeihin on ilmoittauduttava etukäteen!!!
Lajikohtaiset ilmoittautumiset toimistolle p.0400-305 071 tai
info@phomaishoitajat.fi

Tule testaamaan hyväksi koettuja uusia
liikuntamuotoja!
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Yhdistelmä uusia
lajikokeilumahdollisuuksia
ja hauskanpitoa
Liikunta ja hyväntuulinen tekeminen tukee
hyvinvointia. Pikaisen kyselyn perusteella
kiinnostusta löytyi myös seuraaviin
lajikokeiluihin:
Jousiammunta ja frisbeegolf keskiviikko 2.9. klo 17–19
Paikka: Mukkulan nurmikenttä, Lahti
Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.! Vain aikuisille.

Koko perheen peliarkku tiistai 8.9. klo 17–19
Paikka: Mukkulan nurmikenttä, Lahti
Leikkimielistä hauskanpitoa ja kisailua
.
Hietön, kaikille sopiva kokonaisuus.
Osallistua voi myös hoidettavien kanssa.
Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.! Osallistujille palkinnot!

Ei osallistumismaksua. Kaikkiin lajeihin on ilmoittauduttava
etukäteen!!! Lajikohtaiset ilmoittautumiset toimistolle p.0400-305 071
tai info@phomaishoitajat.fi
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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 omat
juomat ja makkarat, istuinalusta, hyvät ja tukevat kengät, muuten vaatetus sään
mukaan. Osallistua voi omaan tahtiin. Polun varrelta löytyy luontokysymyksiä.

Luontoretkeillään keskiviikkona 19.8. klo 10–12 välillä
ja keskiviikkona 16.9. klo 10–12 välillä
Epäilyttävän säätilan vallitessa, varmista toteutuminen toimistolta

Ilmoittaudu mukaan
18.8. ja 15.9. mennessä
p.0400-305 071 tai
info@phomaishoitajat.fi
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Minigolfia koko perheelle Minigolf Lahden radoilla
lauantaina 22.8.

Paikka: Launeen minigolfrata,
Kaarikatu 30, Lahti
Omia ryhmiämme lähtee pelaamaan klo 10,
klo 12 ja klo 14. Saman päivän aikana voi
pelata myös muina kellonaikoina, vaikka
oman perheen kesken. Kenttä on auki klo
10–21.
Jäsenille pelikierros on ilmainen, kun
tekee ennakkoilmoittautumisen
toimistollemme.
Jäsenen mukana osallistuvat muut pelaajat (ei jäsenet) maksavat itse golfkentälle
sovitun alennushinnan 4 € alle 12 v ja 9 € aikuiset. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä toimistolle missä ryhmässä haluat lähteä.
Pelikentän yhteydessä toimii kahvila, jossa voi asioida omakustanteisesti. Pelikentän
läheltä löytyy laaja parkkipaikka, sekä Launeen perhepuisto, jossa voi vapaasti
viettää omaa tai perheen yhteistä aikaa.

Ilmoittautumiset toimistolle 20.8. mennessä
p.0400-305 071 tai info@phomaishoitajat.fi
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Teemailta: Erityislapsiperheiden kokemukset
Korona-ajasta Päijät-Hämeessä
Keskiviikko 9.9.2020 klo 17.30-19.30

Kyselylinkki on auki 10.8. asti!!!
Linkki löytyy nettisivuiltamme
www.phomaishoitajat.com, sekä Facebooksivuilta Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry. Linkkiä
saa jakaa vapaasti ja molemmat vanhemmat voivat
vastata!
Kyselyllä tutkitaan perheiden pärjäämistä ja
tuntemuksia korona-aikana. Samalla se on jatkoa
keväällä toteutettuun laajempaan kyselyyn. Molempien tutkimusten tuloksia
käytetään pohjana, kun erityislapsiperheiden palveluiden kehittämistyö käynnistyy
syyskuussa 2020. Tutkimustulosten avulla saadaan erityislapsiperheiden tarpeet,
toiveet ja odotukset palveluiden kehittämisen keskeiseksi pohjaksi.

Teemaillan paikka: Wanha Sode (vanha sotilaskoti) Sotilaskodinkatu 7, Lahti
Aika: Kahvitarjoilu klo 17 alkaen. Tilaisuus alkaa klo 17.30
Tapahtumassa käydään tutkimustulosten julkaisun lisäksi keskustelua palveluiden
nykytilanteesta ja kehittämisestä palveluiden käyttäjien, virkamiesten, päättäjien ja
eri toimijoiden välillä. Illan alustuspuheenvuoron pitää professori Heikki Hiilamo.

Ilmoittautuminen omaishoitoyhdistyksen toimistolle 2.9.
mennessä puhelimitse tai tekstiviestillä p.0400-305 071 tai
info@phomaishoitajat.fi

Tilaisuus ja kysely järjestetään yhteistyössä:
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Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän
omaishoitajille ja hoidettaville

SYKSYN LEIRIPÄIVÄ PARINPELLOSSA
Keskiviikkona 30.9. klo 9-14.30
Parinpellontie 173, Hollola kk

Aamu aloitetaan lipunnostolla klo 9.
Klo 9-12 välillä leirikeskuksessa on Hyvinvointiyhtymän
asiantuntijoita, katso lisää s.23. Hoidettaville on omaa
ohjelmaa tämän aamupäivän ajan.
Lounasaikaan on tarjolla omakustannelounas ja sen
jälkeen yhteistä virkistysohjelmaa. Kelin salliessa
perinteinen luontopolku. Päivä päättyy iltapäiväkahveihin
klo 14.30. Jos ei halua osallistua koko leiripäivään,
asiantuntijapisteille voi tulla käymään ilman
ilmoittautumista. Asiantuntijapisteet ovat avoinna kaikille
kiinnostuneille.

Osallistumismaksu 10 € / hlö (sis. lounaan ja päiväkahvin)
Maksu paikan päällä käteisellä, kulku omilla kyydeillä.
Leiripäivään ilmoittautuminen 15.9. mennessä p. 0400-305071

Osallistuminen ei edellytä omaishoitosopimusta! Tervetuloa!

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä:
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Omaishoitajien valmennukset Lahdessa syksy 2020!

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 29.9. klo 13-15 omaishoidontuki (yli 65 v osalta), omaishoidonvapaat,
maksuasiat, omaishoitajan etuudet, omaishoitajien hyvinvointi (phhykyn ohjaama)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinetti 3+1, opastus aulasta

• ti 6.10. klo 13–15 vammaispalveluiden teema: omaishoidontuki, vapaat,
maksut, etuudet, hyvinvointi (phhykyn ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinetti 3+1

• 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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Valmennusta kaikille
Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän alueen asukkaille
keskiviikkona 30.9.2020
Osoite: Parinpellon leirikeskus, Parinpellontie 173, Hollola
Aika: klo 9–12 välillä omaan tahtiin
Paikalla on Hyvinvointiyhtymän asiantuntijoita
messutyylisillä pisteillä pitämässä opastusta
omaishoidontuen asioista, vammaispalveluista,
ensiavusta ja kaatumisen ehkäisystä, lääkehoidosta,
unesta, ravitsemuksesta, suun hoidosta, apuvälineistä ja
avustamisesta. Omaishoitoyhdistyksen osastolla on
aihetta omasta jaksamisesta ja voimavaroista.
Ei luentoja, vaan näihin asiantuntijapisteisiin voi
tutustua omaan tahtiin.
Asiantuntijapisteet ovat avoinna kaikille kiinnostuneille, ja niille voi tulla
käymään ilman ennakkoilmoittautumista.
Ruokailuun ja omaishoitajien leiripäivään osallistuville ilmoittautuminen 15.9.
mennessä p.0400-305 071. Tervetuloa osallistumaan!

Kokouskutsu
Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n koronan vuoksi keväältä siirretty
kevätkokous pidetään toimistolla,
Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti,

ma 17.8.2020 klo 13.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunta
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Koulutusta kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyneiden omaisille

Omaishoitajuus jatkuu laitoshoitoon
siirtymisen jälkeenkin. Omaishoitaja siirtyy
uusien haasteiden eteen ja jatkaa elämistä ns.
kahden kodin välillä. Moni haluaisi olla
läheisensä luona, joka usein kaipaa toista
vierelleen. Osalle laitoshoito taas tuo
ensimmäistä kertaa mahdollisuuden rakentaa
omaa elämää. Laitoshoitoon siirtymisen
elämäntilanteessakin muutokseen
sopeutuminen vaatii aikaa ja omaishoitaja
tarvitsee vertaistukea toisilta samassa tilanteessa olevilta.
Kolmen kerran koulutusluonteinen ryhmäkokoontuminen soveltuu myös
etäomaishoitajana toimiville. Kokoontumiskerroilla on mukana eri alojen
asiantuntijoita.
Syksyn tartuntatautitilanteen niin sanellessa, koulutus on mahdollista toteuttaa
myös etäyhteyksillä. Siksikin ilmoittautuminen on välttämätöntä!

Torstai 24.9. klo 13–14.30 Omaisten ja laitoshoidon välinen onnistunut
vuoropuhelu. Asiantuntijapuheenvuoro Omaisena
edelleen ry:stä

Torstai 15.10. klo 13–14.30 Omaisen oma jaksaminen kahden kodin paineessa.
Ajankäytön ja oman elämän rakentamisen palikat. Lupa
omaan elämään. Asiantuntijapuheenvuoro

Torstai 19.11. klo 13–14.30 Keskustelua laitoshoidon käytännöistä ja
tietopohjaa. Asiantuntijapuheenvuoro PäijätHämeen Hyvinvointiyhtymältä

Ilmoittautuminen 17.9. mennessä p.0400-305 071 tai
info@phomaishoitajat.fi
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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)
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:
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
15140 LAHTI

Postinumero______________________________________________

Postitoimipaikka__________________________________________
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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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