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Yli 65 v:
Asiakasohjaus Siiri: yleistä ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden asioissa
p. 044 482 5050. 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 p. 050 469 4209 tai 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

Ikimuistoisen kuuma kesä on kääntymässä syksyyn. Omaishoidettaville ja -hoitajille
asumisen ja hyvinvoinnin olosuhteet ovat olleet haastavat. Sisälämpötila on
aurinkoisissa asunnoissa saattanut olla yli 30 astetta. Tämä on osaltaan uuvuttanut
muutenkin vajaakuntoisia jäseniämme ja heidän omaisiaan. Tietysti ”tropiikin yön
lämmössä” ulkoilu iltaisin on ollut miellyttävä kokemus.
Yhdistyksen toiminta palautuu vähitellen normaalimmaksi heinäkuun sulun ja
työntekijöiden rekrytoinnin etenemisen osalta. Yhdistyksen hallitus valitsi kesäkuun
puolivälissä uudeksi toiminnanjohtajaksi lahtelaisen Katri Ignatiuksen kymmenen
hakijan joukosta. Katrin sosiaalialan yliopistotutkinto ja toimintaterapeutin koulutus
soveltuvat erinomaisen hyvin yhdistyksen johtamistehtävään. Hänellä on vahva
asiantuntijuus kaikenikäisten sosiaalityön ongelmista. Hänellä on myös pitkäaikainen
kokemus järjestötoiminnasta ja edunvalvonnasta. Katri tuli yhdistykseen Heinolan
kaupungin sosiaalipalvelujen asiantuntijatehtävistä. Hän on toiminut varhemmin
myös PalveluSantrassa.
Omaistoiminnan ohjaajan tehtävän laittoi yhdistyksen hallitus elokuussa haettavaksi.
Tämän tärkeän tehtävän täyttämisen jälkeen olemme saaneet työntekijämäärän jälleen
suunnitellun kokoiseksi. Yhdistyksemme on suurimpia maassamme ja tarvitsisimme
lisää työntekijöitä, mutta tähän ei STEA-rahoituksella ole mahdollisuuksia.
Tutkimme olisiko mahdollista saada toimintaamme tukemaan muita rahoittajia.
Lahtelaisia omaishoitajia tukee lisäksi kotihoitopalvelu, jonka rahoitus tapahtuu
Lahden kaupungin suoralla erillisrahoituksella. Tehtävää on hoitanut maaliskuusta
puolipäiväinen työntekijä lähihoitaja Sirpa Laakkonen. Loppuvuoden aikana
arvioidaan toiminnan laajentamisen mahdollisuuksia Lahdessa ja muissa PäijätHämeen kunnissa.
Corona on aiheuttanut omat rajoituksensa omaisten ja läheisten tapaamisille. Onneksi
rokottautuminen on edennyt vanhemmissa ikäluokissa kiitettävästi. Luin juuri
tutkimuksen, jossa oli selvitetty USA:ssa 156 miljoonan kahdesti rokotetun
kansalaisen riskiä sairastua vakavaan sairaalaan johtavaan tautiin tai kuolemaan.
Tulos oli hämmästyttävä. Kahden rokotuksen jälkeen heidän vakavan sairastumisensa
riski oli 0,001 %. Tulos on loistava osoitus siitä, miten uusi terveysteknologia voi
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auttaa meitä voittamaan myös vakavan ja vesirokon herkkyydellä tarttuvan Coronan
uuden Intiasta levinneen delta -muunnoksen.
Edellä kuvatunlaisen hyödyn saavat ainoastaan kansallisten ohjeiden mukaisesti
rokotetut. Toinen rokote voimistaa rokotuksen vaikuttavuutta huomattavasti ja
Corona-tartunta jää tällöin nuhakuumeeksi eikä johda sairaalahoitoiseen tautiin
USA:n tutkimustulosten mukaisesti. Suomessakin voimistuu valitettavasti
rokotuskielteisyys. Sosiaalisen median eri kanavilla on runsaasti rokotevastaista
materiaalia, jossa pelotellaan rokottamisen vaaroista. Sivustot on todettu
paikkansapitämättömiksi valeuutisiksi. Tosiasiassa sairaalahoidossa lisääntyy
rokottamattomien alle 40-vuotiaiden osuus.
Suomessa rokotekattavuus on hyvä. Yli 18-vuotiaista on saanut ensimmäisen
rokotteen 81,3 % ja toisenkin 45,5 %. Keskimäärin EU-maissa ensimmäisen
rokotteen on saanut 72,2 % ja molemmat rokotteet 60,3 % yli 18-vuotiaista.
Suomessa lähdettiin panostamaan ykkösvaiheen rokotukseen ja toiseen rokotukseen
ei näin riittänyt rokotteita eikä rokottajia. Nyt on loppukirin aika. Uutena ryhmänä on
rokotukset aloitettu viimeksi 12–15-vuotiailla koululaisilla 15–18-vuotiaiden
opiskelijoiden lisäksi.
Perheen jokaisen jäsenen - nuoren ja vanhan - koko perhettä koskeva vastuu on
huolehtia omasta rokottautumisesta. Tällä hetkellä kokoontumisrajoitusten
kevennyttyä korostuu etenkin nuorten aikuisten terveyskäyttäytyminen. Vastuullisen
aikuisen tulisi ottaa molemmat rokotukset ja sisätiloissa sekä yleisötilaisuuksissa
käyttää myös maskia, huolehtia käsihuuhteen käytöstä ja noudattaa turvaetäisyyden
säilyttämisestä.

Jatkamme työtä omaishoitajien hyväksi Katrin johdolla,

Puheenjohtaja Martti
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Asiakasmaksulaki uudistui – hyödyttääkö omaishoitajia?
Uudistettu asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021. Jäsenemme ovat kysyneet, miten
uudistukset hyödyttävät läheisiään hoitavia. Hyötyjä onkin havaittavissa. Uusi laki
laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa joitakin maksuja. Merkittävin
uudistus koskee kuitenkin aikaa, jolloin hoidettava siirtyy kodin ulkopuolelle
palveluasumisen piiriin, koska uudessa laissa on säännökset myös palveluasumisen
maksuista. Aiemmin nämä maksut olivat kunnan vapaasti päätettävissä. Seuraavassa
eräitä keskeisiä kohtia uudessa laissa.
Uudessa laissa terveydenhuollon maksukaton ala laajentui. Suun terveydenhuollon,
terapian, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut luetaan nyt
mukaan vuotuiseen maksukattoon. Aiemmin ne olivat rajattu maksukaton
ulkopuolelle. Nyt maksukattoa kerryttävät myös sellaiset asiakasmaksut, joiden
suorittamiseen myönnetään toimeentulotukea. Aiemmin näin ei ollut.
Vuotuinen terveydenhuollon maksukatto on edelleen 683 euroa. Toisin kuin muu
laki, uudet maksukattoa koskevat säännöt tulevat voimaan vasta vuoden 2022 alusta,
koska maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Lisäksi asiakkaan tulee
edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Kunnilla ei ole maksukaton
täyttymiseen rekisteriä. Tätä seurantaa helpottaa kuitenkin se, että asiakasmaksua
koskevasta laskusta on nyt käytävä ilmi se, kerryttääkö maksu maksukattoa vai ei.
Maksukattoa kerryttävät laskut on syytä säilyttää. Niitä tarvitaan haettaessa maksuista
vapautusta.
Asiakasmaksulaki sisältää nyt myös säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen
maksuista. Uudistuksessa pitkäaikaisen palveluasumisen maksut yhtenäistettiin kotiin
annettavien palvelujen maksuihin. Maksu on nyt sama, annettiinpa palvelu omaan
kotiin tai palveluasumiseen.
Suurin uudistus oli kuitenkin se, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen
maksut (ympärivuorokautinen hoito) on nyt kirjattu lakiin ja ne ovat melkein samat
kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tähän asti ympärivuorokautisen palveluasumisen
maksusäännösten puuttuminen on voinut pitkittää liikaa kotona asumista, koska perhe
ei ole ollut varma siitä, selviydytäänkö maksuista. Jokainen kunta on tähän asti
päättänyt pitkäaikaisen palveluasumisen maksuista itsenäisesti. Uudistuksen jälkeen
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myös tehostetussa palveluasumisessa tulee asiakkaalle maksujen jälkeen jäädä omaa
rahaa.
Ennen uudistusta asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen käytännöt
vaihtelivat kunnasta toiseen eikä kunnissa juuri tunnettu alentamisen tai vapautuksen
mahdollisuutta asiakkaan elämäntilanteen vuoksi. Nyt kunnan tulee antaa asiakkaalle
tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä tarvittaessa. Asiakasmaksun
alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijainen
toimeentulotukeen nähden silloin kun asiakas ei selviä
maksuista.
Yrjö Mattila

Kuinka lakia luetaan Webinaari
ke 10.11. klo 12.30–15.30
Verkossa Kuinka lakia luetaan -webinaari kaikille kiinnostuneille. Teemana
omaishoidon tuen ja palveluiden yhteensovittamisen problematiikka,
sosiaaliasiamiehen sekä vammaisasiamiehen toimenkuvan ja prosessin avaaminen.
Lisäksi aiheena asiakasmaksut (7/2021) ja omaishoito (huojennukset, vapautukset,
uudet muutokset)
Jos haluat katsoa tilaisuuden kotona, niin linkki ilmoittautumiseen löytyy
myöhemmin Omaishoitajaliiton sivuilta.
Lisätietoja seuraavassa Lähellä-lehdessä!
Tervetuloa katsomaan webinaaria toimistolle yhdessä muiden kanssa!

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä puh: 0400-305 071
Mukaan mahtuu koronarajoitusten mukainen määrä ilmoittautuneita.
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Omaishoito osana tulevaa sote-kokonaisuutta
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on toteutumassa vuoden 2023 alusta.
Tärkeimpinä muutoksina ovat kustannusvastuun siirtyminen kunnilta valtiolle ja
maakunnan kokoisella alueella julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintojen
yhteensovittaminen hyvinvointialueena.
Päijät-Hämeen tilanne voi vain parantua uudistuksen myötä. Maakunnan asukkaiden
tulotaso on matala ja palveluiden tarve lähes 10 prosenttia yli maan keskiarvon.
Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty täällä säästeliäästi koska kuntien
rahoitusmahdollisuudet ovat olleet niukat. Tämä on näkynyt omaishoitotoiminnassakin, kriteerit ovat tiukat sopimusten saamiseksi ja korvaustasot ovat
matalat. Perhehoidon ja muun lomahoidon järjestämisen resursseja ollaan vasta
kehittämässä.
Rahoituksen siirtyessä valtiolle tasataan hyvinvointialueiden välisiä eroja järjestää
sote-palvelut tasavertaisesti. Tämä näkyy erityisesti palveluiden rahoituksessa. PäijätHäme tarvitsisi nykyarvion mukaan lisärahoitusta yhteensä noin 60 miljoonaa euroa,
lähes 10 % julkisista sote-menoista, jotta palveluja annettaisiin maakunnassamme
samoin perustein kuin muualla maassa. Tätä rahoitusta tullaan kuitenkin leikkaamaan
ja todellinen lisärahoitus vuoteen 2028 mennessä tulee olemaan 30–40 miljoonaa
euroa nykytasoon verrattuna.
Miten lisärahoitus ohjataan sitten eri palveluille ja miten omaishoitajia kuultaisiin
muutosta valmisteltaessa ja toteutettaessa? Omaishoitajaliitossa on valmisteltu
yhtenäistä valtakunnallista lähestymistapaa tulevaan sote-palveluiden järjestämisen
muutokseen.
Keskeistä on, että omaishoitajayhdistykset tekevät jatkossa yhteistyötä keskenään
koskien omaishoidon tukityön järjestämistä tulevaisuuden hyvinvointialueella.
Yhdistykset toimivat yhteistyössä edelleen myös kuntien kanssa, koska kunnille jää
osin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Ongelma on ollut ja tulee olemaan,
miten omaishoitajia kuullaan konkreettisessa omaishoidon järjestämisessä.
Meillä Päijät-Hämeessä ollaan jo pitkällä uuden hallintomallin järjestämisessä.
Vuodesta 2007 on aloitettu kuntien välinen yhteistyö. Tällä hetkellä Päijät-Hämeen
Hyvinvointiyhtymä eli Päijät-Sote tuottaa kaikki maakunnan sote-palvelut Heinolan
ja Sysmän peruspalveluja lukuun ottamatta. Vuoden 2023 alusta myös nämä kaksi
kuntaa liittyvät yhteen kokonaisuuteen. Tämä lähes 20 vuotta jatkunut toimintojen
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järjestämisen yhteistyö helpottaa yhteistyön kehittämistä, jossa kolmannen sektorin
merkitys tulee olemaan suuri.
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kehittää
asiakkaat huomioivia palvelukokonaisuuksia. Erityinen huomio kohdistetaan paljon
palveluja tarvitseviin. Useimmat omaishoidettavat kuuluvat tähän ryhmään.
Omaishoidettavilla tulee olla jo nyt omatyöntekijä, johon voidaan olla yhteydessä
kaikissa ongelmatilanteissa. Tätä alkanutta kehitystä tullaan syventämään.
Päijät-Hämeen Omaishoitoyhdistyksellä on tälläkin hetkellä konkreettista yhteistyötä
HYKYn kanssa ikääntyneiden omaishoidettavien palvelujen järjestämisessä.
Perhonen-hankkeen hyviä tuloksia ollaan ottamassa käyttöön. Lisäksi tuloksekasta
työtä jatketaan erityislasten palvelujen kehittämiseksi. Tässä työssä on mukana
yhdistyksestä kolme kokemusasiantuntijaa.
Omaishoitajaliiton uudessa strategiassa korostetaan hyvinvointialueittain
omaishoitajayhdistysten yhteistyötä, jotta muodostaisimme selkeän
neuvottelukumppanin. Sote-uudistuksen ytimessä on toimivien palveluketjujen
rakentaminen. Tämä tarkoittaa, että sovitaan yhteistyössä julkisen sektorin kanssa
omaishoidettavan ja omaishoitajan saamasta tuesta vaativassa työssään.
Omaishoitajaliitto korostaa myös hyvinvointialueiden välillä omaishoitajayhdistysten
yhteistyötä. Muualla kehitettyjä hyviä käytänteitä tulee ottaa käyttöön omassa
toiminnassa.
Jätän pohdittavaksi, olisivatko omaishoitajien työtä vahvistavat neljä tukijalkaa
seuraavat: 1) Alueellinen yhteistyö ja kumppanuus Päijät-Soten kanssa
omaishoitajuuden vahvistamiseksi. 2) Omaishoitajuuden toimintamallien
kehittäminen omaishoitoperheen päivittäistä selviämistä tukevaksi. Tavoitteena on
päästä pois pirstaleisesta, siiloissa toimivista palveluista palvelujen tuottajien
yhteistyöhön ja keskinäiseen asiakkaan eduksi tapahtuvaan tietojen vaihtoon.
3) Omaishoidon rahoituksen kehittäminen huomioimaan kaikki omaishoitotilanteet.
4) Yhdistysten toiminnan tukeminen ja yhdistysten yhteistyö neuvottelupöydissä ja
taloudellisen tuen hankinnassa. STEA rahoitus uhkaa supistua, jota korvaamaan
tarvitaan uusia rahoituslähteitä lisääntyvään palvelutarpeeseen.

Martti Talja
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Alkukesän yhteisiä hetkiä
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Pitkän sulkuajan jälkeen pääsimme vihdoin viettämään ryhmien kokoontumisia
suurimmaksi osaksi ulkoilun merkeissä.
Vietimme nuotion äärellä yhteisiä hetkiä eri puolella aluettamme. Kesäpäivä
Parinpellossa yhteistyössä Hollolan seurakunnan kanssa aloitti mukavat yhteiset
hetket. Seuraavaksi matka jatkui Padasjoen ja Orimattilan ryhmien tapaamiseen.
Tapaamisia oli lisäksi Pirunpesällä ja Lapakistossa joihin osallistumismahdollisuus
oli kaikille halukkaille.
Lisäksi osa ryhmistä tapasi toisensa toimistolla.
Kasvokkain kohtaaminen pitkästä aikaa tuotti paljon iloa, vaikka tarjoiluista
jouduimme vielä tinkimään.
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Lukuvinkkejä kirjallisuusryhmän Leenalta
Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa
Tämä on vaellusromaani kesältä 1945 kun toinen maailmansota on loppumassa.
Se kertoo pelosta ja luopumisesta sekä vahvasta yhteenkuuluvaisuuden tunteesta.
Pasi Pekkola: Lohikäärmeen värit
Tämä traaginen rakkaustarina vie lukijansa keskelle Kiinan väkivaltaista vallankumousta.
Roope Lipasti: Elovenatyttö
Tarina suomalaisuudesta –mitä tapahtuu, kun kerrostaloon muuttaa ulkomaalainen.
Anneli Kanto: Rottien pyhimys
Kertomus Hattulan kirkon koristemaalareista 1500-luvulla.
Maria Pettersson: Historian jännät naiset
Tämä kirja kertoo nerokkaista, sankarillisista, häikäilemättömistä ja jopa julmista
naisista, jotka ovat jääneet suurmieshistorian varjoon.
Anna Soudakova: Mitä männyt näkevät
Viidestä sukupolvesta kertova romaani punoo yhteen Stalinin vainot,
uzbekistanilaisen lapsuuden ja turkulaisen maahanmuuttajan arjen.
Knud Romer: Joka silmää räpäyttää pelkää kuolemaa
Romerin omaelämäkerrallinen romaani saksalaisäidin ja tanskalaisisän pojasta
tanskalaisessa maalaiskaupungissa, jossa toisen maailmansodan varjot heittyvät
vielä 70-luvulle asti.
Karin Smirnoff: Lähdin veljen luo
Mukaansatempaava sukutarina, jännittävä, viihdyttävä ja myös hauska.
Delia Owens: Suon villi laulu
Kasvutarina, murhamysteeri ja lumoava kertomus luonnon kauneudesta.
”Niin kaunis että tekee kipeää” sanottiin New York Timesin arvostelussa.
J. Ryan Stradal: Keskilännen keittiöt
Pisteliään hauska muotivillityksille ja trendihysteerikoille
irvaileva romaani sisältää myös ruokareseptejä.
Dekkarien ystäville:
Elina Backman: Kun kuningas kuolee
Keigo Higaskino: Uskollinen naapuri
12
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Tule tapaamaan meitä infopisteille!
tai tule vapaaehtoiseksi mukaan
oman kuntasi tilaisuuteen
Yhdistyksen pitämä omaishoidon
infopiste, jonka kanssa kierrämme
tapahtumissa. Olet tervetullut
keskustelemaan kanssamme
omaishoidon kysymyksistä.
Kaikki infopisteet toteutetaan korona- ja säävarauksella!
la 28.8. Hollola klo 10–12 tori
ke 1.9. Lahti klo 9–11 tori
su 5.9. Nastolan markkinat klo 10–12,
Rakokiven urheilukeskuksen parkkipaikka
la 11.9. Asikkala klo 10–12,
Avoimet ovet ja pihat & Sadonkorjuumarkkinat
ke 6.10. Lahti klo 9–11 tori
ke 20.10. Lahti klo 12–15 PHKS, Olkapiste
ke 3.11. Lahti klo 9–11 tori

Seuraa ilmoittelua,
muutokset ja lisäykset mahdollisia.
Vinkkejä hyvistä infopistepaikoista otetaan vastaan.
Jos haluat, että tulemme työpaikallesi kertomaan
omaishoidosta niin vinkkaa siitä meille!
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Vertaisryhmät syksy 2021
Kotiliigalle, Titaaneille, Timanteille, Helkamille ja Kirjallisuusryhmälle
kokoontumisajat on lähetetty erikseen.

Kaikki kokoontumiset toteutetaan huomioiden koronasuositukset!

Elämä kantaa-ryhmä on avoin ryhmä kaikille, joiden omaishoitajuus on
päättynyt. Ryhmässä jaetaan arjen asioita kahvikupposen ääressä. Ryhmä
ei ole sururyhmä. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 15.9., 13.10.,
10.11. ja 8.12. 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
16.9., 14.10. ja 18.11. klo 17–18.30 toimistolla, Päijänteenkatu1, Lahti.

Hollolan nykyisten ja entisten omaishoitajien avoin ryhmä.
Kokoontumiset Hollolan kirjaston kokoustilassa
keskiviikkoisin 29.9., 27.10. klo 14–15.30
ja 24.11. klo 13–16.

Hämeenkosken nykyisten ja entisten omaishoitajien avoimen ryhmän tapaamiset
Ystävänkulmassa torstaisin 16.9. ja 14.10. klo 13–14.30.

Käpy on ryhmä lapsensa tavalla tai toisella menettäneille, iästä riippumatta.
Kokoontumiset torstaisin 2.9., 4.11. ja 2.12. 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.

Liikuntaryhmä on avoin ryhmä kaikille ketkä haluavat liikkua mukavassa
seurassa tai jakaa liikunnan iloa toisten kanssa. Ryhmä toimii tällä
hetkellä WhatsAppissa. Jos haluat liittyä mukaan liikkuvaan joukkoon,
niin ilmoita siitä p. 050 469 4209 / Katri tai p. 0400 305 071 /Jaana
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Vertaisryhmät syksy 2021

Miesomaishoitajat on avoin ryhmä omaishoitajamiehille. Kaipaatko
leppoisaa miessakkia, jossa voisit vaihtaa ajatuksia ja pääsisit
virkistäytymään arjen omaishoitohommista? Tule rohkeasti mukaan
porukkaan! Kokoontumiset tiistaisin 28.9., 19.10. ja 30.11. klo 13–14.30
toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Orimattilan erityislasten vanhempien avoin vertaisryhmä kokoontuu
Järjestötuvalla (Rantatie 2) torstaisin 2.9., 7.10. ja 4.11. klo 18–20.

Padasjoella kokoontuu nykyisten ja entisten omaishoitajien avoin ryhmä
torstaisin 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 13–15.

Sysmän erityislasten vanhempien ryhmä Järjestötalolla

(Väihkyläntie 2)

torstaisin 16.9., 14.10., 11.11. ja 16.12. klo 18–20.
Tarvittaessa etäyhteydellä mukaan!
Lisätiedot Heliltä 045–3591333, helivuor@gmail.com

Vesikansa, omaishoitajien avoin vertaisryhmä seurakuntakodilla (Paimelantie 51)
maanantaisin 6.9., 4.10. ja 1.11. klo 13–14.30
Ryhmätapaamisiin ovat tervetulleita myös asikkalalaiset omaishoitajat!
TULOSSA syksyllä vertaisryhmä palveluasumiseen siirtyneiden läheisille.
Jos haluat mukaan ryhmään, niin ole yhteydessä Jaanaan p. 0400 305 071
Ole yhteydessä meihin, jos et jostain syystä ole saanut vertaisryhmäsi
kokoontumisaikoja, tai jos haluat liittyä vertaisryhmään.
Uusia ryhmiä perustetaan lisää heti kun tarve vaatii!

Koronasta johtuen kaikkiin ryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
viim. edellisenä päivänä p. 0400 305 071 Jaana
tai sähköposti jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI
syksy 2021

Kaikki kokoontumiset toteutetaan huomioiden koronasuositukset!

Syyskuu 2021
pe 3.9.
ma 6.9.
ma 13.9.
la 18.9.
ma 20.9.
pe 24.9.
ma 27.9.
ti 28.9.
to 30.9.

klo 12–13 etäAvoimet
klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 12–18 omaishoitajien retkipäivä, kts s. 18
klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 12–18 omaishoitajien retkipäivä, kts s. 18
klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 13–15 omaishoitajien valmennus alkaa, kts s. 19
klo 16.30–18.30 toimistolla Omaishoitajaliiton järjestämä
hyvinvointiwebinaari etänä. kts s. 20

Lokakuu 2021
pe 1.10. klo 12–13 etäAvoimet
ma 4.10. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
ma 4.10. klo 19 Teatteri Kiviä taskussa, kts s. 22
ti 5.10. lahtelaisten omaishoitajien leiripäivä Siikaniemessä
ti 5.10. klo 10–13 yhdistysten tapahtuma Vanhustenviikolla Palvelutorilla
ke 6.10. Euroopan omaishoitajien päivä, kts s. 21
ma 11.10. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
pe-su 15.–17.10. Kylpyläviikonloppu erityislasten vanhemmille, kts s. 23
ma 18.10. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
to 21.10. klo 16.30–18.30 toimistolla Omaishoitajaliiton järjestämä
hyvinvointiwebinaari etänä kts s. 20
ma 25.10. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
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Marraskuu 2021
ma 1.11.
pe 5.11.
ma 8.11.
ke 10.11.
to 11.11.

klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 12–13 etäAvoimet
klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 12.30–15.30 Kuinka lakia luetaan webinaari, kts s. 7
klo 16.30–18.30 toimistolla Omaishoitajaliiton järjestämä
hyvinvointiwebinaari etänä. kts s. 20

Avoimissa ovissa koronatilanteen salliessa yllätysvieraita ja teemoja.
Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja kotisivuilla!
EtäAvoimet on avoin tapaaminen verkossa joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina
klo 12–13. Ota kotona kuppi kahvia ja tule jutustelemaan muiden kanssa.
Osallistumislinkit: Facebook tai nettisivut www.phomaishoitajat.com, tai
sähköpostitse etäAvoimien vetäjältä: jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi

Lahden ja Nastolan omaishoitajat!
OMAISHOITAJIEN JA HOIDETTAVIEN RETKIPÄIVÄ
tiistaina 5.10. klo 10–14.30, ilmoittautuminen 20.9. mennessä
Retkimaksu 5,50 €, omaishoitajat maksutta.
OMAISHOITAJIEN JA HOIDETTAVIEN RETKIPÄIVÄ
tiistaina 16.11. klo 10–14.30, ilmoittautuminen 29.10. mennessä
Retkimaksu 5,50 €, omaishoitajat maksutta.
Ilmoittautuminen netissä www.lahdenseurakunnat.fi,
etusivulla olevan Diakonian leirit ja retket –linkin kautta.
Jos netissä ilmoittautuminen ei onnistu,
soita 044 719 1519 tai 044 719 1265 ma-pe klo 9–15.
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Retkipäivä omaishoitajille
Luomaniemessä ja Kinismajalla
Järjestämme omaishoitajille kaksi samantyylistä päivää.
Valitse sinulle sopiva ajankohta ja tule viettämään kanssamme leppoisaa retkipäivää.
Luomaniemen leirikeskuksessa (Luomaniementie 1, 15560 Nastola)
lauantaina 18.9. klo 12–18
Kinismajan leirikeskuksessa (Venäjänniementie 341 B, 17200 Vääksy)
perjantaina 24.9. klo 12–18
(järjestetään yhtistyössä Asikkalan seurakunnan kanssa)

Molemmat päivät aloitetaan ruokailulla klo 12–13
Päivän aikana kivaa yhdessä tekemistä ulkona ja sisällä.
Mahdollisuus saunomiseen ja uintiin.
Retkipäivä päättyy nuotion äärellä yhdessä makkaraa paistellen.
Omat kyydit ja kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan.
Ilmoitathan toimistolle, jos voit ottaa muita kyytiin.
Omat juomapullot, pyyhkeet ja säänmukainen vaatetus!
Yhdistyksen toimintaan osallistuvia ei ole vakuutettu,
tarkista oma tapaturmavakuutuksesi!
Voimme ottaa leirille rajoitetun määrän osallistujia!
Osallistuminen on maksutonta, mutta peruuttamattomasta paikasta
joudumme veloittamaan 30 €/hlö.
Ilmoittautumiset: Luomaniemeen 13.9. mennessä ja Kinismajalle 20.9. mennessä
p. 0400 305 071 / Jaana tai sähköposti: jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi
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Omaishoitajien valmennukset Lahdessa syksy 2021
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, joka toimii tukena
omaishoitajuuden arjessa.
ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN p. 044–416 4728 (arkisin klo 8–12.00)
Osallistua voi Teamsin välityksellä. Ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.
• ti 28.9. TAI 5.10 klo 13–15 omaishoidontuki ( ikääntyneet +

vammaispalvelu), omaishoidonvapaat, maksuasiat, omaishoitajan
etuudet, omaishoitajien hyvinvointi (PHHYKY:n ohjaama) Osoite:
Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta. 28.9 ja 5.10 kerrat ovat samansisältöisiä, voit
valita kumpaan osallistut

• ti 12.10. klo 13–15 Apuvälineet ja avustaminen (PHHYKY:n ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta

• ti 19.10. klo 13–15 Ravitsemus ja suunhoito (PHYKY:n ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta

• ti 2.11. klo 13–15 Lääkehoito, uni (PHHYKY:n ohjaama osuus)
Osoite: Kaupunginsairaala kabinettitilat, opastus aulasta

• ti 9.11. klo 13–15 Ensiapu, kaatumisen ehkäisy (PHHYKY:n ohjaama)
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta

• ti 16.11. klo 13–15 Omat voimavarat, jaksaminen, muutokseen

sopeutuminen
Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama osuus)

• ti 23.11. klo 13–15 omien tunteiden hallinta, elämän erilaiset roolit,

stressinsieto Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama osuus)

Tervetuloa osallistumaan!

Valmennusyhteistyössä:
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Tervetuloa seuraamaan toimistolle
Omaishoitoliiton järjestämiä webinaareja

Kaikki tilaisuudet toimistolla klo 16.30–18.30 koronarajoitusten sallimissa rajoissa.
Hyvinvointiwebinaari ”Unen merkitys”
Aika: 30.09.2021 17:00 – 18:00
Univaikeudet vaikuttavat jaksamiseen ja hyvinvointiin. Läheistään auttavilla unen
saanti voi vaikeutua sitovasta ja kuormittavasti hoivatilanteesta johtuen. Minkälaisin
keinoin omaa unenlaatua voisi parantaa? Minkälaista apua univaikeuksiin on
mahdollista saada?
Hyvinvointiwebinaari: Tunteet omaishoitosuhteessa – Hyvä, paha aggressio.
Aika: 21.10.2021 17:00 – 18:00
Omaishoitosuhteessa herää monenlaisia tunteita, joista osa voi tuntua ristiriitaisilta ja
hankalilta. Tunteet itsessään eivät kuitenkaan ole hyviä tai pahoja, ja niillä kaikilla on
oma tärkeä viestinsä. Mitkä tunteet ovat sinulla olleet keskeisessä roolissa ja mitä
tunteita olet ehkä tukahduttanut? Tiedätkö, mitä on rakentava aggressio ja miksi sitä
kannattaa vahvistaa? Webinaarista saat tietoa voimavarojesi tueksi ja keinoja, joilla
ehkäiset pinnan palamista.
Hyvinvointiwebinaari: Omaishoidon tabut – saako tästä edes puhua?
Aika: 11.11.2021 17:00 – 18:00
Mitä ovat omaishoidon puhumattomat tabut? Mitä läheisestään huolehtiva ei saisi
ääneen sanoa? Mistä aiheista omaishoidossa vaietaan? Miten vaikeista asioista voi
puhua? Miten hiljaisuus rikotaan?

Ilmoittautumiset jokaista webinaaria edeltävään
päivään mennessä puh: 0400-305 071
Jos haluat katsoa tilaisuuden kotona, niin linkki ilmoittautumiseen
löytyy myöhemmin Omaishoitajaliiton sivuilta.
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Omaishoitoparlamentti, Omaishoidolla on merkitystä
Keskiviikko 6.10.2021 klo 13.00–16.00
Omaishoitoparlamenttia on mahdollista tulla seuraamaan toimistolle
koronarajoitusten sallimissa rajoissa.
Ilmoittautumiset 5.10. mennessä puh: 0400-305 071/ Jaana
Tilaisuuden juontaa Jussi-Pekka Rantanen
Ohjelmaluonnos (muutokset mahdollisia)
13.00 Tervetuloa
13.05 Valtiovallan tervehdys, Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri
13.15 Eurocarersin tervehdys, Stecy Yghemonos, toiminnanjohtaja, Eurocarers
13.30 Läheishoivan ja omaishoitajien aseman ja tukimuotojen kehittyminen
Laura Kalliomaa-Puha, OTT, Tampereen yliopisto
13.50 Tauko
14.30 Erilainen samanlainen elämä – keskustelutilaisuus
Keskustelussa tuodaan näkyväksi omaishoidon arkea ja omaishoitajan asemaa
yhteiskunnassa sekä pohditaan palveluiden kehittämistarpeita. Tilaisuudessa neljä
omaishoitajaa keskustelee tutkijoiden, kansanedustajien ja muiden asiantuntijoiden
kanssa eri teemoista. Keskustelemassa ovat esimerkiksi kansanedustajat Mia Laiho ja
Merja Kyllönen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta asiantuntija Sari Jokinen.
16.00 Parlamentin päätös, tanssiesitys ja Omaishoitajaliiton 30-vuotisjuhlakahvit
Jos haluat katsoa tilaisuuden kotona, niin linkki ilmoittautumiseen löytyy
myöhemmin Omaishoitajaliiton sivuilta.
Lisätietoja seuraavassa Lähellä-lehdessä!
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KIVIÄ TASKUSSA
Lahden kaupunginteatteri
ma 4.10. klo 19

Charlie ja Jake, Martti Suosalo ja Mika
Nuojua, kulkevat Kiviä taskussa näytelmässä läpi monen miehen elämän. He
tekevät yhteensä 15 roolia.

Tarina ei ole silti mikään kahden miehen vitsi-ilta, vaan traaginen komedia
ja haastava kahden miehen näytelmä. Tarina alkaa siitä, kun 35-vuotiaat
luuserit Charlie ja Jake menevät avustajiksi amerikkalaisen elokuvan
kuvauksiin ja joutuvatkin tekemään aivan muuta kuin ennakkoon
aavistavat.
Kiviä taskussa on ilmiö Suomen teatterikentällä – sitä on esitetty
loppuunmyytynä jo vuodesta 2002.

Lipun haku toimistolta viikolla 39, noutamattomat liput jaetaan teatterilla.
Hinta: Jäsenet 30 € / ei jäsenet 40 €
(Sisältää lipun ja väliaikakahvit)

Sitovat ilmoittautumiset 17.9. mennessä, puh: 0400-305 071
Maksu 17.9. mennessä yhdistyksen tilille:
FI97 4212 0010 1275 18 (P-H Omaishoitajat ry).
Viestiksi maksuun: ”Kiviä taskussa” + osallistujien nimet”
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Kylpyläviikonloppu erityislasten
vanhemmille 15.–17.10.

Menikö viime syksynä järjestetty Aulangon kylpylän
pariskuntien loma ohi?
Nyt on uusi tilaisuus. Tällä kertaa osallistuminen on mahdollista
myös yksinhuoltajille.
Ota hetki aikaa itsellesi ja lähde keräämään voimia arkeen valmiin
ruokapöydän ääreen hyvässä seurassa.
Viikonlopun omavastuuhinta täysihoidolla pe-su on n. 30 €/hlö.
Mahdollinen yhden hengen huoneen lisämaksu tulee itse
maksettavaksi.
Tutustu kylpylän muuhun tarjontaan etukäteen Aulangon
nettisivuilta ja varaa hoitosi etukäteen. Hoidot jää jokaisen itse
maksettavaksi.
KYLPYLÄVIIKONLOPPU JÄRJESTETÄÄN
RAGNAR EKBERG SÄÄTIÖN AVUSTUKSELLA

Etu on tarkoitettu vain yhdistyksemme jäsenperheille.
Sitovat ilmoittautumiset 27.9. mennessä,
puh: 0400-305 071 tai info@phomaishoitajat.fi
Maksu 27.9. mennessä yhdistyksen tilille:
FI97 4212 0010 1275 18 (P-H Omaishoitajat ry).
Viestiksi maksuun: ”Aulanko” + osallistujien nimet”
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Syksyisiä terveisiä terapiakoira Lumilta
Lumi tässä moi! Muistattehan varmaan vielä minut? Minun
tärkeä työni on toimia terapiakoirana ja toivon että tämäkin
jutusteluni ja kuvat tuovat myös sinulle hymyn huulille ja
iloisen mielen
.
Toivottavasti sinulla on mennyt kesä hyvin ja olet nauttinut
ihanan kuumista ja aurinkoisista päivistä.

Minun kesäohjelmaani tuli ihan uusi harrastus ja sitä varten sain ihan oman liivin, siis
olen nyt virallisesti venekoira. Aina kun tämä hieno liivi puetaan päälleni, tiedän
pääseväni mukaan järvelle ja kyllä minä niin ylväästi tepastelen liivi ylläni ja tietysti
pyörin jaloissa varmistaakseni, ettei minua vaan unohdeta kotiin. No tuo minun
ihmiseni tosin sanoo, että kohellan ihan mahdottomasti, kun teemme lähtöä veneelle.
Kun ensimmäisen kerran olin mukana niin ehkä eniten pelkäsin ja ihmettelin laituria,
jossa sain varoa, ettei tassuni jää laiturin pelottaviin rakosiin, josta näkyi sinne
veteen. Kun minut nostettiin liivini kantokahvasta veneen pohjalle niin siitä alkoi
mitä parhain seikkailu uusine tuoksuineen ja äänineen. Laitan tähän kuvakoosteen
mikä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa siitä kuinka onnellinen koiruli olen tästä
harrastuksesta.
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Ennen veneilyn aloittamista kävin myös perinteisesti
turkin huollossa luottotrimmaajallani ja
lopputulokseen olen jälleen erittäin tyytyväinen.

Vähän ikävämpi juttu oli se, kun kesän alussa rakas ihmiseni
huomasi, että suussani on jotain outoa hajua ja jouduin
eläinlääkärin hoidettavaksi. Pelkäsin niin kovasti, etten
tärinältäni meinannut pysyä tassuillani, kun odottelimme
vastaanotolle pääsyä. Lopputulos oli, että menetin kaksi
poskihammasta ja eihän minulla enää ole yläetuhampaitakaan
kuin yksi jäljellä. Joten irvistelen nykyään lähes koko ajan
.

Lääkäri totesi myös, että herkuttelua voisin hieman
säännöstellä, että noin 300 g pitäisi saada pois painosta.
Huhhuh ajattelehan 5,5 kg painosta 300 g pudotus on kyllä
vaikeaa, varsinkin kun rakastan yli kaiken lämmitettyjä
nakkeja.

Näin on minun kesäni mennyt.

Toivon teille kaikille turvallista syksyn alkua ja
toivokaamme, että pikkuhiljaa elämä pandemian
varjosta hieman helpottuu ja tuleva vuosi olisi
edellistä parempi.
Teidän ystävänne LUMI
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Toiminnanjohtajan tervehdys
Kirjoittaessani tätä tervehdystä olen ollut yhdistyksen palveluksessa kolme viikkoa.
Ensimmäiset viikot ovat kuluneet vauhdikkaasti syksyn toimintaa suunnitellessa,
asioihin tutustuessa ja yhteydenottoihin vastaamisessa. Olen tuntenut itseni
tervetulleeksi, lämmin kiitos Jaanalle, johtokunnalle ja kaikille kohtaamilleni
asiakkaille. Erityisen iloinen olen päästessäni vertaisryhmiin ja muihin tilaisuuksiin
tapaamaan teitä – se on parasta perehdytystä työhön. Tällä hetkellä työn alla on
uuden työntekijän palkkaaminen omaistoiminnan ohjaajan tehtävään. Lokamarraskuussa toimistolla on täysi ”miehitys” ja pääsemme taas kehittämään toimintaa
vastaamaan mahdollisimman laajasti läheisiään hoitavien erilaisia tarpeita.
Antoine de Saint-Exupéryn pikku prinssin toteamus ”Suoraan eteenpäin ei voi mennä
kovin kauas…” kuvaa hyvin minun tietäni työelämässä. Suorinta reittiä en ole
kulkenut, mutta juuri siksi matka on ollut rikas ja opettavainen. Antoisinta on ollut
erilaisten ihmisten kohtaaminen. Matkan varrelta on löytynyt hienoja ihmisiä, joihin
yhteys on säilynyt vuosien ja tehtävien vaihtuessa. Tielläni olen kohdannut myös
omaishoitajia ja nämä kohtaamiset ovat olleet vaikuttavia. Palvelevassa puhelimessa
olen valvonut yön yksinäisiä tunteja väsyneen hoitajan kanssa, PalveluSantrassa
kulkenut yhtä matkaa omaishoidon tuen hakemisesta siihen hetkeen, kun jäljellä on
suuri ikävä ja toimintaterapeuttina etsinyt ratkaisuja lapsiasiakkaiden kanssa arjen
haasteisiin. Toisaalta olen ollut kehittämässä kunnallisia ja yksityisiä palveluja, myös
omaishoitajille. Läheisiään hoitavien ihmisten kirjo on laaja ja omaishoito ilmiönä
monitahoinen. Yhdistyksellä on tärkeä rooli näiden eri puolien näkyväksi tekemisessä
ja näkemysten rakentavassa yhdistämisessä.
Haluan olla edistämässä läheistään hoitavien
asemaa ja luomassa teille jokaiselle
mahdollisuuksia kohtaamisiin, yhdessäoloon
ja tunteiden jakamiseen. Haluan tarjota
myös tietoa, neuvontaa ja tukea silloin, kun
sille on tarvetta. Olen täällä teitä varten etsitään yhdessä uusia polkuja hyvinvoinnin
vahvistamiseen.

Kuulaita syyspäiviä toivottaen
Katri
p. 050 469 4209
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Oletko pöytälaatikkorunoilija, sarjakuvapiirtäjä, luontokuvaaja tai innokas
kirjoittaja?
Otamme mielellämme Virta-avaimeen lyhyitä kirjoituksia ja kuvia, joita julkaisemme
aina mahdollisuuksien mukaan. Materiaalia ja juttuehdotuksia voit lähettää
sähköpostilla info@phomaishoitajat.fi. Toiveita ja palautetta sisällöstä voit antaa
myös puhelimitse p. 0400 305 071.

Omaishoitaja kysyy
Jatkossa lehdessä julkaistaan Omaishoitaja kysyy-palstaa, jonne toivomme
kysymyksiä maan ja taivaan väliltä. Kysymyksesi voi koskea palveluja, yhdistyksen
toimintaa tai muuta arjessasi pohdituttavaa. Etsimme kysymykselle sopivan vastaajan
ja julkaisemme sekä kysymyksen että siihen annetun vastauksen Virta-avaimessa.
Voit esittää kysymyksesi nimettömänä. Odotamme kysymyksiäsi
info@phomaishoitajat.fi, p. 0400 305 071.

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 itse jossain vaiheessa
toivo toisin.

Muistiviikon luento läheisille Hanna Savela Omaishoitajaliitosta puhuu aiheesta
”Omaishoitajan jaksaminen” perjantaina 24.9.2021 klo 14 alkaen. Luentoa voi
seurata verkossa tai mennä seuraamaan Muistiyhdistyksen toimistolle.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Päijät-Hämeen muistiyhdistys Sari Sutela p. 044 304 3001.
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Päijät-Hämeen
Omaishoitajat ry

KIINNOSTAAKO SINUA
SATUNNAINEN AUTTAMINEN?
Onko sinulla osaamista, millä voisit jakaa iloa muille?
Saat jaettua apuasi muille, ja saat hyvää mieltä itsellesi.
Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoistoimintaan, etsitään juuri sinulle sopiva
tehtävä!
info@phomaishoitajat.fi
www.phomaishoitajat.com
p. 0400 305 071
Yhdistys ei tee kotikäyntejä eikä hoitotyötä.
Vapaaehtoisia tarvitaan yhdistyksen toteuttamiin erilaisiin tapahtumiin.

29

Virta-avain 3/2021

Kiitos kannattajajäsenillemme:
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 Virtaavaimen 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.

Sukunimi_______________________________________________

Kaikki etunimet___________________________________________

Osoite___________________________________________________
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Postinumero______________________________________________
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Postitoimipaikka__________________________________________

Puhelinnumero___________________________________________

Sähköposti______________________________________________*
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Toimiston avoimet ovet
maanantaisin klo 12–17.30
Voit myös sopia
tapaamisajan soittamalla.

Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti
info@phomaishoitajat.fi
www.phomaishoitajat.com

Lahden kaupungin jäämistörahoilla mahdollistettu kotiapu
lahtelaisille omaishoitoperheille Sirpa Laakkonen p. 040 820 5420
Toimintaa järjestävät, sekä ohjausta ja neuvontaa antavat:
Toiminnanjohtaja
Katri Ignatius
p. 050 469 4209
katri.ignatius@phomaishoitajat.fi

Assistentti
Jaana Moilanen
p. 0400 305 071
jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi

Johtokunta 2021:
Martti Talja (Lahti), puheenjohtaja, martti.t@talja.net
Saara Kivistö (Asikkala), varapuheenjohtaja, kivistosaara@gmail.com
Yrjö Mattila (Asikkala), varapuheenjohtaja, yrikmattila@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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