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Alueemme 

omaishoidon ohjaus- ja 

neuvontanumeroita 

Yli 65 v: 

Asiakasohjaus Siiri: yleistä ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden asioissa  

p. 044 482 5050 (1.1.20 alkaen). Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt välittyvät 

asiakasohjaukseen tai omaishoidontukeen. 
Lahden Palvelutori, kauppakeskus Trio 2. krs, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti.  

 

Alle 65 v ja vammaispalvelut: 

Vammaispalvelujen neuvonta arkisin klo 9–12 ja 13–15, p. 044 018 7045 

Sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa, sekä vammaispalvelujen palveluneuvontaa 

päivystävältä sosiaaliohjaajalta arkisin klo 9–15 p. 03 819 4850 
Omaishoitoasioissa asumisen ja liikkumisen tuki  

merja.lauren@phhyky.fi tai p. 044 780 2522 

 

Valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon 

kysymyksissä niin omaishoitajia kuin omaishoidon parissa työskenteleviä 

ammattilaisiakin. P. 020 7806 599 ma-to klo 9–15. 
Puhelun hinta lankaverkosta 8,35 snt/puhelu +8,83 snt/min ja matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu +22,32 snt/min 

 

Paikallisyhdistyksemme ohjaa, tukee ja neuvoo oman alueen asiakkaita.  

Soita arkisin 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. 

mailto:merja.lauren@phhyky.fi
mailto:info@phomaishoitajat.fi


                                                                          Virta-avain 1/2021 

3 

 

Puheenjohtajan tervehdys 

 

 

Kotiapua omaishoitoperheisiin 

Voimia tarvitaan meiltä kultakin Covid19 -taudin 

kourissa.  Uudet muuntuneet kannat ovat 

saavuttaneet myös maamme. Epidemian 

laantumiseen vaikuttaa keskeisesti kaksi tekijää - 

kuinka hyvin pystymme rajaamaan helpommin tartuttavien muuntuneiden kantojen 

leviämisen maassamme ja kuinka nopeasti saamme suomalaiset rokotettua.  

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry on saanut Lahden kaupungin jäämistörahoista 

alustavan rahoituspäätöksen kotiaputoiminnan aloittamista varten lahtelaisille 

omaishoitoperheille. Rahoituspäätöksen saatua lainvoiman aloitamme toiminnan 

maaliskuun aikana. 

Yhdistys palkkaa kokeneen lähihoitajan auttamaan Lahdessa niitä perheitä, kenellä 

on akuutti tarve lisäapuun tai ketkä ovat muutoin jääneet kunnallisten tukitoimien 

ulkopuolelle. Palvelu on sen saajille veloituksetonta, ja sitä tarjotaan matalan 

kynnyksen palveluna sinne, missä on kiireisin tarve. Tätä lisäapua itselleen toivovat 

voivat jo ennalta olla yhteyksissä toimistollemme. 

Vastaavanlaisesta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia 

jo muualta Suomesta.   

 

Jaksamme vielä työssämme, pidetään huolta toisistamme 

                                           

Martti, puheenjohtaja 

  

 

Vaikka kasvokkain tapaamiset ovat tauolla, työntekijämme ovat tavattavissa 

puhelimitse, toimistopäivystyksessä, sekä etäyhteyksin järjestetyissä tapahtumissa. 

Omaishoitajien eteen tehtävää kehittämistyötä ei pysäytä koronakaan.  

Toimistolla päivystetään joka arkipäivä seuraavin ajoin: 

maanantaisin klo 12-17.30, tiistai-perjantai klo 9-15 
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Apua ja tukea lapsiperheille  

koko hyvinvointiyhtymän alueella 
 

 

Harmittaako lapsen uhma, tarvitseeko teinin kanssa 

neuvotella ruutuajasta, kiristääkö parisuhde, 

pohditko oman mielesi hyvinvointia? Onko perheen 

yhteiset pelisäännöt kadoksissa?  

 

Jokaisen perheen arjessa tulee eteen tilanteita, joissa ammattilaisen ohjaus ja 

neuvonta voisi olla tarpeen. Arjen tuen perheohjaus- ja lähityö, psykiatrian 

sairaanhoitajat ja nepsy-osaajat voivat olla tukenasi arjen pulmakohdissa. He 

työskentelevät perheen arkiympäristössä: esim. kotona, koulussa tai 

varhaiskasvatuksessa. Työskentely alkaa viikon sisällä yhteydenotosta ja tapaamisia 

on 1-5 kertaa.  

Näitä arjen tuen palveluita on mahdollista saada tilanteissa, joissa varhaisella ja 

lyhytkestoisella tuella ajatellaan olevan vaikutusta perheen kokonaistilanteeseen. 

Palvelu on maksutonta, ja se koskee kaikkia Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

alueella asuvia lapsiperheitä (perheessä 0-17 - vuotiaat lapset tai ensimmäistä lastaan 

odottavat). 

Arjen tuen palvelut voivat toteutua kotikäynteinä tai tapaamisina perheen muussa 

tutussa paikassa, kuten päiväkodissa tai koulussa. Perheohjausta, lähityötä sekä 

psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamisia voivat saada perheet, joilla ei ole voimassa 

olevaa asiakkuutta sosiaalihuollossa tai lastensuojelussa. Tällöin lapsiperheiden 

kotipalvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös (määräaikainen palvelu). 

Perheohjaaja työskentelee koko perheen kanssa. Palvelu kohdentuu selkeään 

tarpeeseen perheen arjessa, kuten esimerkiksi vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen 

tukemiseen, sääntöihin ja rajoihin, nukkumaan menoihin, ruokailuihin ja 

ruutuaikoihin. Apu on yhteistä keskustelua sekä keinojen ja näkökulmien pohtimista, 

jossa keskitytään ensisijaisesti perheen voimavaroihin ja toiveisiin tulevaisuutta 

kohtaa 

Lähityöntekijä tukee vuorovaikutusta, toiminnanohjausta ja toimintakyvyn 

edistämistä lapsen tai nuoren kanssa esimerkiksi koulunkäynnin haasteissa, 

sisarussuhteissa, tunnetaidoissa ja itsenäistymisessä. Se on lapsen tai nuoren äänen 

kuulemista ja kokemusten näkyväksi tuottamista. Samalla se tarjoaa laaja-alaista 

menetelmällistä osaamista neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen. 
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Psykiatrisen sairaanhoitajan antama ohjaus ja tuki edistää koko perheen 

mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveyden häiriöitä. Se tukee kokonaisvaltaisesti 

perheen terveyttä, hyvinvointia ja elämänhallintaa. Se auttaa voimavarakeskeisesti 

kuormittavissa ja kriisiytyneissä elämäntilanteissa, kuten esimerkiksi 

parisuhdeongelmissa, taloudellisessa tilanteessa, päihdeongelmissa ja perheenjäsenen 

sairastuessa. Se antaa myös tukea nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä erityisissä 

haasteissa 

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa lastenhoidossa ja kodin arkiaskareissa perheen 

väsyessä, sairastuessa tai elämäntilanteen muuttuessa äkillisesti. Kotipalvelu tukee 

arkirutiinien sujumista yhdessä vanhempien kanssa ja vahvistaa vanhemmuutta. 

Käytännössä se tarjoaa tilapäistä lastenhoitoapua esim. lapsen tai vanhemman 

sosiaali-, tai terveyspalveluissa käynnin ajaksi. 

 

Perheohjausta ja lähityötä haetaan sähköisellä lomakkeella linkistä:   

https://www.hyvis.fi/fi/web/paijat-hame/apua-ja-tukea-lapsiperheen-arkeen#/  

 

Lapsiperheiden käytössä on myös En jaksa-chat, ma-to klo 13-18,  

jossa vastaajina on maakunnan alueen ammattilaisia, linkissä: 

https://enjaksa.fi/ph/ 

 

Lisätietoa palvelusta saat numeroista:  

Heli Kuitunen p.044 780 2275  

Marjo Peltonen p. 044 729 7777  

Johanna Toivonen p. 044 018 7175  

  

Ps. Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan 

edelleen paperisella lomakkeella 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsiperheiden 

kotipalvelun 

palvelupuhelin: 

ma, ke ja pe 

klo 11:00-12:00 

p. 044 -780 1163 

https://www.hyvis.fi/fi/web/paijat-hame/apua-ja-tukea-lapsiperheen-arkeen#/
https://enjaksa.fi/ph/
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Kaikenlaista on tehty ja koettu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppuvuoden 2020 täytti reipas 

ulkoilu ja hemmottelut. Oli 

monenlaista patikkaretkeä, 

makkaranpaistoa, pitkospuita ja 

pelailua. Hemmottelut toteutuivat 

pääosin Salpauksen tiloissa. 

Messilän camping-alueella ratkottiin 

koko perheiden voimin monipuolista 

tehtävärataa. Siinä ympäri maastoa 

levitettyjä kysymyksiä ja 

ajatuspähkinöitä ratkoessa myös 

askelmittari nakutti reipasta tahtia.  

Toimiston edessä oli melkoinen 

remontti koko loppusyksyn. Siinä 

vaiheessa, kun pihalla havaittiin 

asfalttikone, meidän reippaat 

omaishoitajanaiset saivat hyvillä 

perusteluilla ja kauniisti pyytämällä 

työmiehet tekemään kunnon rampin 

portaidemme eteen. Nyt 

toimistollemme on esteetön kulku. Iso 

kiitos muutenkin näille työmiehille. 

Heillä oli koko ajan asenne 

”omaishoitajat ansaitsevat parasta”.   
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Loppuvuoteen mahtui vielä kolmaskin 

liikuntaleiri. Uusina, mutta suomalaisille 

hyvin tuttuina lajeina, pääsimme 

kokeilemaan myös Curlingia ja 

mäkihyppyä. Sen verran pitkälle kulki 

hypyt, että kyllä omaishoitajilla olisi kykyä 

saada mäkihyppykin uuteen nousuun. 

Tänäkään jouluna emme onneksi jääneet 

ilman joulupukin vierailua. Joulu tuli, talvi 

myös, vaikka epidemiatilanne muuttikin 

toimintaa enemmän etäyhteyksien 

päähän. Pidetään silti yhteyttä, ja 

pidetään yhtä siinä, että kyllä tämä tästä 

paranee, jaksetaan yhdessä eteenpäin! 

Omaishoitajien pieni tiivis ryhmä loihtii 

toimistonne näyteikkunaan upeita 

sommitteluita. Jouluikkuna sai paljon 

ihailua seimikierroksen aikaan, nyt siinä 

on talvi-ikkuna. Kun mennään kohti 

ystävänpäivää, ilme muuttuu jälleen. 

Kannattaa käydä katsomassa! Kiitos 

kaikista näistä uusista ideoista, joihin 

olemme voineet antaa 

toteutusmahdollisuuden      . 
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    OmaisOiva-hankkeen henkilökunta 

 

OmaisOiva- rahoituksen turvin 

meillä on vuokratilat 

osoitteessa: Päijänteenkatu 1, 

Lahti.  

Se toimii kotoisana matalan 

kynnyksen varikkopaikkana ja 

kokoontumistilana niin omaishoitajille kuin työntekijöillekin. Sieltä käsin toimimme 

lähemmäksi muitakin toiminta-alueemme kuntia Päijät-Hämeessä kuin Lahti. 

Asikkala, Hartola, Hollola (Hämeenkoski), Heinola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, 

Padasjoki ja Pukkila: täältä tullaan, kunhan koronarajoitukset helpottavat! 

Jaana  

Olen OmaisOiva-hankkeen assistentti. Vastaan toimiston 

päivystyksistä ja ylläpidosta ja olen täällä tavattavissa 

pääsääntöisesti arkipäivisin. Kun pääsemme taas aloittamaan 

toiminnan, niin huolehdin siitä, että toimistolla on ryhmille ja 

muille tapahtumille tilat valmiina tarjoiluineen. Lisäksi teen 

mm. varauksia ja tilastointia. 

Koulutukseltani olen merkonomi ja vapaa-aikani kuluu ihan 

normaalin perhearjen pyörittämisessä ja syksyisin 

maatalomme töiden merkeissä traktorin ratissa viljakuskina ja 

kuivurinhoitajana.  

 

Timo 

Teen Omaistoiminnan ohjaajan työtehtäviä. Minulla on 

taustalla pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilta, 

mm kehitysvamma- ja mielenterveystyöstä.  

Vastaan OmaisOiva-hankkeessa vahvimmin 

vertaistoiminnasta ja valmennuksesta. Minut tapaa usein 

myös infopisteillä. Työni liikkuu paljon pitkin Päijät-Hämettä, 

mutta minut tapaa usein myös toimistolla. Tärkeänä osana 

työtäni on myös suunnitella toimintoja, kuunnella 

asiakastoiveita ja arvioida tekemämme työn onnistumista.  

 

Johanna 

Olen OmaisOiva-hankkeessa toiminnanjohtajana. 

Taustaltani olen sosiaali- ja terveysalan 

ammattilainen, mutta myös pitkän linjan 

järjestötoimija.  

Työtehtäväni hankkeessa ovat pääosin 

omaishoitajuuden näkyvyyteen, tunnistamisen 

keinoihin, uudenlaisiin toimintatapoihin, eri 

toimijoiden väliseen yhteistyöhön, omaishoitajien 

hyvinvointiin, edunvalvontaan, viestintään, 

hankkeen sisällöntuottoon ja hallintoon liittyviä. 

Eniten minua tapaa erilaisten tapahtumien ja 

liikuntatoiminnan parissa. Olen kuitenkin kaikkien 

tavoitettavissa, vain puhelinsoiton päässä       
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Mikä tämä                                    -toiminta meidän yhdistyksessämme oikein olikaan?  

OmaisOiva-toiminta on monen muun yleishyödyllisen hankkeen tavoin Stean, 

Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosaston, Veikkaus -varoin tuettua toimintaa. 

Hanketoiminnan käyttötarkoitus Päijät-Hämeessä on linjattu ”omaishoitajien 

terveyden edistämiseen, toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen, neuvonnan, 

vertaistoiminnan ja valmennusten avulla”. Meitä samanlaisia OmaisOiva-hankkeita 

on omaishoitajaliiton paikallisjärjestöissä yhteensä 30 ympäri Suomen. Teemme 

samaa työtä omaishoidon eteen, mutta kullakin yhdistyksellä on asiakkaidensa 

näköinen tapa tehdä sitä.  

Valtakunnallisiksi tavoitteiksi koko OmaisOiva-toiminnalle on määritelty mm. 

omaishoitajan hyvinvoinnin, arjessa selviytymisen, sosiaalisten verkostojen ja 

osallisuuden vahvistuminen, sekä omaishoitajuuden ja omaishoitajien tuen tarpeiden 

tunnistaminen. Lisäksi tulee digitaalisten vaihtoehtojen tarjoaminen, oikeanlainen 

tiedotustoiminta, verkostoyhteistyö ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. 

Erilaisten toimijoiden verkostoja tarvitaan, jotta omaishoitotilanteet tunnistettaisiin 

paremmin, ja omaishoitajien asema paranisi. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

yhdistyksemme ja Phhykyn välinen yhteistyö. 

Hanketyöntekijöinä etsimme ja tarjoamme keinoja, joilla omaishoitajien olisi 

helpompi toimia oman hyvinvointinsa eteen, ja jotteivat he eristäytyisi kokonaan 

muusta elämästä. Tästä hyvänä esimerkkinä on elämysliikunta- ja valokuvatoiminta. 

Niissä on toteutunut erityisen hyvin ikärajaton toiminta. Vertaisuus, jossa ei rajata 

ketään iän tai omaishoitotilanteen mukaan, on antanut osallistujille palautteen 

mukaan paljon. Vertaistoiminnalle luodaan vastaisuudessakin toiveiden ja resurssien 

mukaan erilaisia mahdollisuuksia, jotka tukevat käyttäjiensä hyvinvointia parhaiten. 

Uupumisen riskin väheneminen, tai uupuneen takaisin elämän syrjään kiinni 

saaminen, on suuria onnistumisia. Ystävyydestä ja sosiaalisten suhteiden 

merkityksestä hyvänä esimerkkinä on Seijan ja Annelin haastattelu tässä lehdessä.  

Keille toiminta sitten on tarkoitettu? Jotta omaishoitaja itse tunnistaisi tilanteensa, tai 

ammattihenkilöstö asiakkaansa tilanteen, tai perheenjäsen perheyhteisönsä tilanteen, 

niin tämä on tarkoitettu ihan kaikille. Myös niille, keiden omaishoitotilanne on jo ohi. 

Usein juuri siinä vaiheessa tarvitaan kaikkein eniten tukea, jotta pääsisi taas oman 

elämään syrjästä kiinni.  

Tämän kaiken toteutuminen vaatii paljon tiedonhankintaa, uudenlaista näkyvyyttä, 

ajan hengessä elämistä, herkkyyttä lukea ihmisten tarpeita, oikeanlaista tilanteiden 

lukutaitoa, paljon vapaaehtoisia apulaisia, toimivaa välineistöä, hyviä 

yhteistyötaitoja, ja paljon, paljon niitä ihania ihmisiä, joita toiminnan piiriin on saatu 

mukaan. Työ yhteisen ymmärryksen ja omaishoitajien paremman hyvinvoinnin eteen 

tarvitsee meitä kaikkia.  
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Ystävyys ja liikunta  

voimavarana arjessa 

 

 

 

Uusia arvokkaita ystävyyssuhteita voi solmia 

myös aikuisella iällä. Yhtenä esimerkkinä tästä on 

Annelin ja Seijan tarina. He ovat kotoisin eri 

paikkakunnilta ja tapasivat toisensa ensimmäistä 

kertaa yhdistyksemme järjestämällä liikuntaleirillä 

Katajistonrannassa.  

Näin mukavasti Anneli ja Seija avaavat 

ajatuksiaan asiasta: 

”Leiri alkoi ruokailulla ja mökkiparien jaolla. Koska leiriläisiä oli vain 

parikymmentä, majoitusparit syntyivät helposti. Meille tuli yhteinen mökki, ja 

hetkessä huomasimme, että meillä on tosi paljon yhteistä. Toimimme kumpikin 

miehemme omaishoitajana, eikä työelämän ajoistakaan ollut kulunut kauaa. 

Huomasimme olevamme täysin samalla aaltopituudella monessa asiassa. Saatoimme 

puhua luontevasti kaikenlaisia kipeämpiäkin asioita, mutta myös nauraa höpöttää 

tyttöjen omia juttuja. Illalla tuota höpöttämistä jatkettiin nukkumaan mentyä, niin 

kuin leirielämässä kuuluukin.   

Olemme molemmat liikunnallisia ihmisiä, joten leiriohjelma oli meille oikein sopiva. 

Pääsimme ennakkoluulottomasti kokeilemaan monia uusia lajeja raikkaassa 

ulkoilmassa. Etenkin Kickbike-retket olivat mukavia, kuten yhteiset pelailutkin, 

joissa pidettiin yllä pientä leikkimielistä kisailua. Pieni kisatunnelma tiivistää aina 

yhteishenkeä, ja pääsimme kaikki tutustumaan toisiimme luontevasti. 

Pidämme molemmat myös vaatteista, muodista, meikeistä ja naisellisuudesta. 

Pidämme siitä, että saa hoitaa itseään ja pitää huolta ulkonäöstään. Siksipä 

majoitusmökkimmekin nimeksi tuli ”Punahuulet”. Tykkäämme käyttää huulipunaa. 

Huulipunaa oli tärkeä laittaa myös sille Kickbike-retkelle. Naisellisuuden hauskoja 

puolia oli myös se, että reissuun oli pakko pakata mukaan ihan hirmu paljon tavaraa, 

joista oikeasti tarvitsi vain hyvin vähän. Huomasimme, että leirillä mukana olevat 

miehet pärjäsivät paljon pienemmällä tavaramäärällä. 

Leirin jälkeen olemme jatkaneet tiivistä yhteydenpitoa keskenämme. Olemme 

mukana myös yhdistyksen liikuntaryhmässä, jonka kanssa on käyty erilaisissa 
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retkeily- ja liikuntakohteissa. Yhteisen liikunnan jälkeen olemme usein lähteneet 

vielä kahdestaan kävelylle, ja puhuneet kaikenlaisia asioita läpi. Nyt korona-aikana 

emme ole voineet juuri tavata, mutta viestittelemme, soittelemme ja sometamme 

vilkkaasti. Olemme suunnitelleet, että teemme kahdestaan jonkun kivan jutun, kun 

koronarajoitukset helpottavat. Ajattelemme, että kyllä jokaisen täytyy pitää kiinni 

omista haaveistaan ja unelmistaan, ja tähdätä kohti tulevaisuuden mukavia juttuja. 

Nyt niin moni asia on tauolla, mutta tulee aika, kun ne taas jatkuvat. Normaaliajan 

arjessa harrastamme mm. kuntosalia, zumbaa, tanssia ja jumppaa. Etenkin tanssi on 

todella hyvä harrastus. Siinä musiikin myötä tanssiessa tulee hyvä fiilis, ja huolet ja 

murheet unohtuu. Koemme elävämme koko ajan hyvää ikää. 

Ymmärrämme kyllä, että monella on niin vaikea tilanne, ettei pääse lähtemään kotoa 

pois edes lenkille. Niin on välillä meilläkin. Silloin voi vaikka pyöritellä olkkarissa 

hulahula -rengasta (Annelin ennätys yli 1000 kierrosta), tehdä telkkarin aamujumppa, 

tai venytellä lattialla. Kannustamme huolehtimaan itsestään ja omasta kunnosta. Se 

on tärkeintä, jotta pystyy hoitamaan toista. Oma mielenkiinnon kohde voi olla 

muukin kuin liikunta, ja siitäkin kannattaa pitää kiinni. Usein naisena ajattelemme, 

että meillä on velvollisuus pysyä saatavilla joka hetki, mutta muutos kannattaa 

aloittaa vaikka jostain helposta, ja opetella antamaan aikaa itselleen. Kun korona 

helpottaa, kannustamme lähtemään mukaan omaishoitajien porukkaan. Me olemme 

tykänneet tosi paljon. Olemme saaneet ihan uutta elämäniloa ja voimaa arkeen, sekä 

ihan uusia ystäviä tämän toiminnan kautta.  

Meidän mottomme on, että elämä on juhlaa, niin kauan kuin saa elää. Ollaan 

kiitollisia jokaisesta päivästä!” 
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Vertaistoiminnan talvi 2021 

 

Alueemme koronatilanteesta johtuen talven vertaistoiminta 

tapahtuu kokonaan etäyhteyksillä.  
Suljetuista ryhmistä etäyhteyksillä toimiville (Kotiliiga ja Titaanit) kokoontumisajoista on oltu 

yhteyksissä erikseen. 

  

 

Seuraavat ryhmät ovat avoimia, ja toimivat etäyhteydellä. Linkki 

löytyy Facebook-ja nettisivuiltamme, tai saat sen suoraan ohjaajalta 

sähköpostitse: timo.autio@phomaishoitajat.fi  

 

Etäomaishoitajien ryhmä. Hoidatko vanhempiesi asioita matkan takaa? Oletko 

omaishoitajana toimivan vanhempasi tukihenkilö, tai hoidatko jonkun muun 

läheisen asioita? Tämä on kaikenikäisten, etäältä läheistään hoitavien ryhmä. 

Etäkokoontumiset torstaisin 25.2., 11.3., 25.3., ja 15.4. klo 17.30-19.00  

Miesomaishoitajien virkistyshetki arjen keskellä vertaistuen voimin. 

Etäkokoontumiset keskiviikkoisin 24.2., 10.3., 24.3. ja 7.4. klo 13-14.30   

 

Erityistarpeita omaavien lasten vanhempien avoin vertaisryhmä 

                    Etäkokoontumiset tiistaisin 23.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4. klo 18- 19.30 

 

 

Liikuntaryhmä treenaa Whatsappissa sovitun mukaan. Mukaan pääsee kaikki uudet 

halukkaatkin. Ole yhteyksissä p.045-854 4085, niin liitetään sinut mukaan. Koronatilanteen 

helpottumista toivoen esitämme kysymyksen:  

Ketä kiinnostaisi kylmäkellunta?  HUOM!!!!! 
Keräämme ilmoittautumisia jo nyt.  

Toivomme että pääsisimme testaamaan tätä lajia ennen kesähelteitä.  

 

Sysmän erityislasten vanhempien ryhmän kokoontumisten järjestymisestä 

lisätietoja Heliltä 045–3591333, helivuor@gmail.com 

Käpy on ryhmä lapsensa tavalla tai toisella menettäneille, iästä riippumatta.  
Kokoontumisten järjestymisestä lisätietoja ryhmänohjaajilta: leena.harmala@apteekit.net tai 

viesti 040 574 448 tai hamalainen.katriina@outlook.com tai viesti 041 545 190. 

 
 

mailto:timo.autio@phomaishoitajat.fi
mailto:helivuor@gmail.com
mailto:leena.harmala@apteekit.net
mailto:hamalainen.katriina@outlook.com
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TAPAHTUMAKALENTERI 

          talvi 2021 
 

 

Kaikessa varaus koronatilanteen tuomille muutoksille.  
 
Helmikuu 2021 

 
  ma 22.2.   klo 12-13 etäAvoimet verkossa 

    ke 24.2.   klo 17-19 Wellamo-opistossa pj:mme Martti Taljan luento:  
                    Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä omahoidon 

                    osaaminen tulevaisuuden palvelujärjestelmässä. Konkreettisia 

                    esimerkkejä Päijät-Hämeessä tehdystä tutkimustyöstä sekä  

                    niiden käytännön sovelluksista. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. 

                    Etäyhteysohjeet ym. lisätiedot www.wellamo-opisto.fi   
 

Maaliskuu 2021 

 
    ma 1.3.    klo 12-13 etäAvoimet verkossa 
    ma 8.3.    klo 12-13 etäAvoimet verkossa 

       ti 9.3.    klo 13 Omaishoitajien valmennus alkaa. Katso sivu 14 

  ma 15.3.    klo 12-13 etäAvoimet verkossa 

     ti 16.3.    klo 12.30 Kuinka lakia luetaan etäseminaari, katso sivu 16 

    to 18.3.    klo 18 Teematilaisuus etäomaishoidosta, katso sivu 15 

  ma 22.3.    klo 12-13 etäAvoimet verkossa 
  ma 29.3.    klo 12-13 etäAvoimet verkossa 

 

Huhtikuu 2021 
 
  ma 12.4.    klo 12-13 etäavoimet verkossa 

 

 

EtäAvoimet on kaikille avoin kahvittelutapaaminen verkossa yllä esitettyinä 

maanantaipäivinä klo 12-13. Ota kotona kuppi kahvia ja tule verkkoyhteyden 
välityksellä jutustelemaan muiden kanssa. Osallistumislinkin löydät suoraan 

Facebook- tai nettisivuiltamme www.phomaishoitajat.com, tai saat sen sähköpostitse 

etäAvoimen vetäjältä: jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi  
 

mailto:jaana.moilanen@phomaishoitajat.fi
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Omaishoitajien valmennukset Lahdessa kevät 2021 
 

Valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille omaishoitotilanteessa oleville koko 

Hyvinvointikuntayhtymän alueella. Osallistuminen ei edellytä virallista 

omaishoitosopimusta, takana voi olla kielteinenkin omaishoidontukipäätös. 

Salpauksen lähihoitajaopiskelijat järjestävät tarvittaessa hoidettaville omaa 

aktiviteettia valmennustilan viereisessä tilassa.  
Koronatilanteen vuoksi osallistujamäärä on rajattu, mutta mukaan pääsee myös 

etäyhteydellä kotoa käsin Teams-linkin kautta. Lisätietoja ilmoittautumisen 

yhteydessä.  

 

Ilmoittautumiset p. 044–416 4728 (ark. klo 8–12.00)  
tai vammaispalvelun puolelta merja.lauren@phhyky.fi, p.044-780 2522 

. 

• ti 9.3. klo 13–15 omaishoidontuki (yli 65 v osalta), omaishoidonvapaat, 

maksuasiat, omaishoitajan etuudet, omaishoitajien hyvinvointi (PHhykyn ohjaama)  
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta 

• ti 16.3. klo 13-15 vammaispalveluiden teema: omaishoidontuki, vapaat, 

maksut, etuudet, hyvinvointi (PHhykyn ohjaama osuus) 
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta 
 

• ti 23.3. klo 13-15 Omat voimavarat, jaksaminen, muutokseen sopeutuminen 
Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti, sekä Multiculti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama osuus)  

• ti 30.3. klo 13–15 Ensiapu, kaatumisen ehkäisy (phhykyn ohjaama) 

Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta 

• ti 6.4. klo 13-15 omien tunteiden hallinta, elämän erilaiset roolit, stressinsieto 
Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti, sekä Multiculti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama osuus)  

• ke 14.4. klo 13–15 Lääkehoito, uni (PHhykyn ohjaama osuus) Huomioi viikonpäivä. 
Osoite: Kaupunginsairaala kabinettitilat, opastus aulasta 

• ti 20.4. klo 13–15 Ravitsemus ja suunhoito (PHhykyn ohjaama osuus)  
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta 

• ti 27.4. klo 13–15 Apuvälineet ja avustaminen (PHhykyn ohjaama osuus) 
Osoite: Kaupunginsairaala, kabinettitilat, opastus aulasta 

 

Tervetuloa osallistumaan! Valmennusyhteistyössä: 
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                 Teematilaisuus etäomaishoitajille!                                                                                        

                         torstaina 18.3. klo 18–19.30 

                            tilaisuus toteutetaan etäyhteyksillä 

                       

Etäomaishoito on vähemmän tunnettu, mutta 

jatkuvasti yleistyvä omaishoitajuuden muoto. 

Etäomaishoiva, samoin kuin muukin 

omaishoiva, vaatii jatkuvaa sitoutumista ja on 

usein sekä taloudellisesti että henkisesti 

raskasta. Oman haasteensa etäomaishoivaan 

tuo myös se, että etäomaishoitajat jakavat 

arkensa työn, oman perheen ja etäomaishoivan kesken. Suomessa on yli 65000 

henkilöä, jotka hoitavat omaistaan etänä, ja määrä kasvaa koko ajan. Oletko sinä yksi 

heistä? Kaipaatko tietoa tai vertaistukea?  

Tule rohkeasti mukaan teematilaisuuteen, jossa saat ajankohtaista tietoa     

etäomaishoitajuudesta.  

Alustava ohjelma: 

18-18.30 Jaksaminen, tunteet ja voimavarat. Tuija Kotiranta, omaisyhteistyön 

päällikkö, Omaisena edelleen ry 

18.30-19 Mitä on etäomaishoiva? Etäomaishoidon tunnistamisen 

monimuotoisuus ja erityispiirteet, Minnamaria Salminen, 

toiminnanjohtaja, Oulun seudun omaishoitajat ry 

19-19.30 Keskustelua aiheesta 

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä, joten voit helposti osallistua kotoa käsin. 

Osallistuaksesi tarvitset vain älypuhelimen tai mikrofonilla varustetun tietokoneen ja 

nettiyhteyden. 

 
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä: 

sähköpostilla: timo.autio@phomaishoitajat.fi 

puhelimella: 045 854 4085 

Lähetämme kaikille ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen tapahtumaa.  
 

mailto:timo.autio@phomaishoitajat.fi
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Kuinka lakia luetaan -webinaari verkossa 

       ti 16.3.2021 klo 12.30 - 15.30 

 

 

Omaishoitoon liittyvää lainsäädäntöä, käytäntöjä ja tulkintoja.  

Koulutusiltapäivän teemana on omaishoitoperheen oikeudet ja oikeudellinen 

ennakointi. Miniwebinaari on tarkoitettu omaishoitajille, läheistään tukeville sekä 

järjestöjen, kuntien ja Suomen omaishoidon verkoston edustajille.  

Osallistuminen on maksutonta. 

Aihealueisiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen Omaishoitajaliittoon:  

Merja Purhonen (etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi) p. 020 7806 522 

 

Ohjelma: 

12.30 Tilaisuuden avaus, järjestöpäällikkö Merja Purhonen,  

          Omaishoitajaliitto 

12.40 Omaishoitoperheen oikeudet, professori Laura Kalliomaa-Puha,  

          Tampereen yliopisto. Keskustelua. 

13.50 Tauko 

14.10 Edunvalvontavaltuutus, hoitotahto, ennakointi, Anja Karvonen- 

          Kälkäjä, OTT. Keskustelua 

 

Päivä päättyy klo 15.30 mennessä. Tervetuloa! 

 

 

Ilmoittautuminen 12.3. mennessä Omaishoitajaliittoon 

Pia Järnstedt p. 020 7806 581 pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi 
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Hyötyliikuntakalenteri 

 

Liikuntaa on tarjolla monenlaista ja moneen tarpeeseen. Usein 

arjessa tulee liikuttua enemmän kuin itse arvaakaan. Tuliko 

mieleesi, miten monia lihaksia käytät vaikka nauraessasi?  

Kerää tähän kalenteriin onnistumisiasi yhden viikon ajalta. Saatat 

yllättyä, miten paljon liikut, osin ihan huomaamattasi. 

 

o hiihto ________ km / ______h ________min 

o potkukelkkailu ______ krt / ______h ________min 

o luistelu _________ krt/ ________h ________min 

o kävely ________km / _______h ________min 

o terapialenkki kaverin /koiran kanssa ___________krt 

o löntöstely = verkkainen eteneminen ______h ________min 

o venyttely ____________krt/pv / ____________krt/vk 

o tuolilta ylös pönkeäminen ________krt/pv ________ krt/vk 

o penkkiurheilu ________ h / ________ max syke 

o lumihankeen saunasta ____________ krt 

o tuolijumppa __________ krt/ vk 

o keppijumppa ___________krt / vk ___________min 

o kahvakuulatreeni ___________ krt / ____________min 

o hulahula-renkaan pyörittely ________kierrosta /_______min 

o portaiden kävely ________ krt / _______________ askelmaa 

o nauraminen ___________krt / _________ h _________ min 

o soutaminen __________krt / ________h ________min 

o käsien heiluttelu _________ h _________ min 

o pakaroiden kiristely _________krt/ vk 

o jääkaapille kävely ____________krt/ pv 

o taipuminen kohti varpaita ____________ krt/vk 

o lasten kanssa leikkiminen _______ h / ________krt/ pv tai vk 
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Ihmisen kuuluu levätä. Muuten ei 

jaksa. Keho ja mieli tarvitsee 

lepoa palautuakseen. Levossa 

pääkin palautuu, ja löytää taas 

uusille urille uuden viikon 

alkaessa.  

 

Maanantai on aina täynnä uusia 

mahdollisuuksia. Joka seitsemäs  

päivä voit siis aloittaa uuden  

kuntokuurin. Valittavaksesi jää,  

nosteletko puntteja, tyynyjä vai  

kahvakuulia. Valinta on sinun,  

koska jokainen noista on  

tehokas omalla tavallaan. 

Onnistu tänään ystävän  

avulla. Pyydä apua ja anna  

toisellekin onnistumisen tunne.  

Jos ei varsinaista avun  

tarvetta ole, voi pyytää  

vaikka:  

-autatko mua nauramaan? 

-autatko mua venyttelemään? 

-saisinko sinut puhelin- 

kahviseurakseni?  

-toisitko mulle maitopurkin?  

-päivittäisitkö puhelimeni? 

-mikäs tähän ristisanaan sopii? 

-lähdetkö kanssani pulkkamäkeen? 

  

Yksi päivä, yksi pyyntö, ei paha rasti.  

Tuloksena kaksi tyytyväistä ihmistä. 

Ainutlaatuinen Huippuviikkopeli 
Tiesitkö, että joka viikko on Huippuviikko? Ja jos joku viikko livahtikin ohi, aina voi 

seuraavasta maanantaista aloittaa uudelleen. Tämä peli ei lopu. Hyvän ajattelun 

kierteeseen voi ajautua ihan sattumalta, tai harjoitella sitä. Riski epäonnistumiseen on 

tässä pelissä varsin pieni, onnistumisen taas suuri. Kokeilu ei satuta ketään, mutta 

onnistuminen voi hyvinkin vahvistaa ja riemastuttaa jotakuta.       

 

 

Lähtö  
 

 

 

 

 

Onneksi olkoon, olet elänyt hienon viikon.  

Voit siirtyä hyvillä mielin jälleen kohti uutta maanantaita. 

 

 

Maali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 

La 

Su 
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Vaikuta siellä missä voit. Aloita  

vaikka vaatekaapilta. Oma valintasi 

on, laitatko aina saman sinisen  

paidan vai yllätätkö itsesi tänään  

maastokuvioisella.  

Muutos itsessään ei ole niin vaikeaa,  

vain alkuun pääsy. Arvosta sitä,  

miten upeana itsesi  

muutoksen jälkeen näet. 

 

Kokeile jotain sellaista, mistä 

ehkä luulit, ettet osaa. Pelin  

seuraavalla kierroksella se on 

sitten sinulle jo kokeiltu juttu,  

niin voit kokeilla taas muuta.  

Pidä alussa ajatus  

yksinkertaisena: uuden  

oppiminen on sitäkin,  

että pukee poikkeuksellisesti  

ensin vasemman kengän, ja  

vasta sitten oikean.  

Onnistumisen ilo on taattu. 

 

Katso maailmaa uusin silmin. 

Mene pöydän alle istumaan tai 

makaamaan. Mitä näet? Ihan 

uuden näkökulman. Tunnista 

samalla totuus itsestäsi – 

onnistuiko tämä helposti, vai 

pitäisikö vähän harjoitella? Ensi 

viikolla voit kömpiä eri 

huonekalun alle. Tähän 

tehtävään soveltuu hyvin myös 

eri matoilla ja huoneissa 

makoilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka kokisikin vahvuutensa  

olevan reisissä, voi silti soittaa pianoa, eikä 

hymy hyydy. Ei yksi osaamisalue sulje toista 

pois. Soita ja laula vaan, vaikka et osaisikaan. 

 

 

Ti 

Ke 

To 

Pe 
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Uusin lehti on luettavissa aina sähköisesti nettisivuiltamme, mutta jos haluat lehden 

suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen info@phomaishoitajat.fi 
Tämän jälkeen emme lähetä sinulle enää paperilehteä, ellet itse jossain vaiheessa 

toivo toisin. 

mailto:info@phomaishoitajat.fi
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Eikö houkuttelekin? tanssittaja   tekniikka-apulainen 

     makkaranpaistaja    liikuntajeesari  

    

    Roudari 
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Kiitos kannattajajäsenillemme: 

Albertiinan hoiva- ja tukipalvelut (www.albertiina.fi)  
Asikkalan apteekki ( www.asikkalanapteekki.com ) 

Dila (www.dila.fi)  

Esperi Hoivakoti Laune, Lahti (www.esperi.fi/fi/etusivu) 

Ettonet Oy (www.ettonet.fi)   

Harjula setlementti (www.harjulansetlementti.fi )  

HEMMIkodit ( www.hemmikodit.fi) 

Hertsinic (https://www.kalevilaaksonen.fi/443596945) 

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 ) 

OivaAika (www.oivaaika.fi)  

Onnenkivi Palvelut Oy (www.onnenkivi.fi)  

Pirjo Paarma, jalkahoitaja, p. 0400-726 948 

Salpausselän Naisvoimistelijat (www.salpausselannaisvomistelijat.net)  

Suvanto Care (www.suvantocare.fi)   

Toimelapalvelut ( www.toimelapalvelut.fi) 

WilsonCoffee ( www.wilsoncoffee.fi)  

Kannattajajäsenten sivuille pääsee nettisivuilta: www.phomaishoitajat.com  
 

Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Jäsenyyden voi ostaa myös lahjaksi. 

Jäsenyydestä on hyötyä, olit sitten: 
➢ omaishoitaja 

➢ omaishoidettava  

➢ omaishoitotyötä tehnyt  

➢ omaishoitajan läheinen 

➢ opiskelija 

➢ omaishoitajien parissa työskentelevä  

➢ tai ihan vaan kannatuksen vuoksi jäsenenä 

 
Yksilöjäsenenä saat mm. useita erilaisia etuja ja alennuksia matkoista, Lähellä-lehdet 

ja Virta-Avaimen 4krt/v, sekä lomaoppaan ja palveluoppaan. 

Jäsenmaksumme on 25 €/vuosi, josta puolet tulee omalle paikallisyhdistyksellemme. 

Jäsenyys on henkilökohtainen.  
Yhdistyksemme jäsenkortilla saa alennuksia viereisellä sivulla nimetyistä paikoista. 

Jäsentietoja käytetään vain yhdistyksen omaan tiedottamiseen ja toimintaan liittyviin 

asioihin. Tietoja säilytetään asetusten mukaisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.  

Jäseniä ei ole toiminnassa vakuutettu erikseen.  

http://www.albertiina.fi/
http://www.asikkalanapteekki.com/
http://www.dila.fi/
http://www.esperi.fi/fi/etusivu
http://www.ettonet.fi/
http://www.harjulansetlementti.fi/
http://www.hemmikodit.fi/
https://www.kalevilaaksonen.fi/443596945
http://www.hoitava.fi/
http://www.huili.fi/
http://www.iitupalvelut.fi/
http://www.kirmahoiva.fi/
http://www.kotonaasuen.fi/
http://www.ninankukkienkieli.fi/
http://www.hoivamehilainen.fi/
http://www.manna.fi/
http://www.oivaaika.fi/
http://www.onnenkivi.fi/
http://www.salpausselannaisvomistelijat.net/
http://www.suvantocare.fi/
http://www.toimelapalvelut.fi/
http://www.wilsoncoffee.fi/
http://www.phomaishoitajat.com/
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Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry 

Päijänteenkatu 1 

15140 LAHTI 

Liityn jäseneksi Päijät-Hämeen Omaishoitajat yhdistykseen.  

Tiedot jäävät vain tähän käyttöön. Täytä tekstaten.  

 

Sukunimi_______________________________________________ 

 

Kaikki etunimet___________________________________________ 

 

Osoite___________________________________________________ 

 

Postinumero______________________________________________ 

 

Postitoimipaikka__________________________________________ 

 

Puhelinnumero___________________________________________ 

 

Sähköposti______________________________________________* 

 

 

 

         Laita rasti ruutuun, jos haluat Virta-avain jäsenlehden  

         vain sähköisenä versiona * 

    

 

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 
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Yhdistys toimii yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana. 
 

                             

 

Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti 

info@phomaishoitajat.fi   

www.phomaishoitajat.com 

 

Toimiston aukioloajat arkisin: ma klo 12-17.30, ti-pe klo 9-15  

Mahdollisista sulkuajoista tiedotetaan erikseen.                                                                         
 

Toimintaa järjestävät, sekä ohjausta ja neuvontaa antavat: 

Toiminnanjohtaja                                    Omaistoiminnan ohjaaja 

Johanna Sottinen                                     Timo Autio 

p. 050-469 4209 ma-pe                            p. 045- 854 4085 ma-pe                                      
johanna.sottinen@phomaishoitajat.fi      timo.autio@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) 

    Anneli Viinikka (Lahti) 

    Maritta Kemppi (Hollola) 
    Matti Kangasmäki (Lahti) 
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