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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
Heinola ja Sysmä: omaishoitajat voivat olla yhteydessä kuntansa sosiaalipalveluihin.

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. 045 854 4085 tai 050 469 4209.
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

Omaishoitajuus tulevaisuudessa
Omaishoitajat ovat suurin epävirallinen sote-palveluja tarjoava ryhmä.
Näin toteaa Eurocarers -koordinaatioryhmä tuoreessa selvityksessään
Omaishoitajaliiton 30-vuotisjuhlaseminaarissa. Omaishoitajien määrä on
valtava, 10–20 prosenttia eurooppalaisista on tai on ollut omaishoitajia.
Omaishoitajien tekemän auttamistyön arvoksi on arvioitu vuosittain
350 miljardia euroa.
Tutkimuksen mukaan omaishoitajuus on tunnetusti oman työn ja hoivan
antamisen välistä tasapainoilua. Tämän seurauksena monella
omaishoitajalla on uhkana sosiaalinen syrjäytyminen ja toimeentulon
vaikeus. Oma terveys ja hyvinvointi ovat myös uhattuina.
Selvityksen mukaan Coronan seurauksena omaishoitajuuden julkinen tuki
laski kolmanneksen, samalla omaishoitajien elämän laatu, psyykkinen
hyvinvointi, pääsy terveydenhuoltoon ja hoivattavan terveystaso
heikkenivät merkittävästi.
Edelleen arvioitiin, että tilanteen korjaaminen vaatii virallisen julkisen
tahon ja epävirallisen auttajatahon kolmannen sektorin organisaatioiden
välistä tiiviimpää yhteistyötä ja toimintatapojen uudistamista. Teknologian
käyttöönotto auttaa joissain tilanteissa, mutta konkreettista lähellä
kulkemista tarvitaan aina.
Suomalaisen tutkijatohtori Tiina Sihton selvityksessä todettiin pandemian
vaikutuksista, että 32 prosenttia omaishoitajista käyttää läheisensä
hoitamiseen yli 100 tuntia viikossa eli kaksi ja puoli normaalia työviikkoa
viikon aikana omaisensa hoitamiseen. Monet kokivatkin joutuneensa
vangiksi kotiinsa.
Coronan aiheuttamasta palvelujärjestelmän heikentymisestä toipuminen
vaatii niin ruohonjuuritason toimenpiteitä kuin politiikkatason
toimenpiteitä. Hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa on
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omaishoitajuus läheisen hoidon toteuttajana otettava uuteen arvioon.
Omaishoitajat ovat korvaamaton osa palvelujärjestelmäämme.
Omaishoitajien saama taloudellinen korvaus ja yhteiskunnan tuki
jokapäiväisessä selviytymisessä on riittämätön.
Eduskunnassa käsittelyssä oleva perhevapaauudistus on unohtanut
omaishoitajat. Uudistuksessa ehdotetaan työssäkäyville viiden
vuorokauden vapaan pitämisen oikeutta, mutta ilman korvausta. Ruotsissa
ja Saksassa vastaavasta jopa 10 päivän vapaasta on oikeus saada korvaus
sosiaalivakuutuksesta (Kela). Omaishoitajaliitto tekee työtä tässä asiassa ja
meidän yhdistysten hyväksi etenkin työssä käyvien omaishoitajien aseman
kehittämiseksi yhteiskuntapolitiikan eri alueilla.
Alueellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa uusien
toimintamallien kehittämisessä hyvinvointialueen omaishoitajayhdistysten
tulee tehdä yhteistyötä keskenään ja muiden kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa omaishoitajien ja hoidettavien aseman parantamiseksi.
Me täällä Päijät-Hämeessä olemme tässä työssä jo hyvällä alulla.

Tervetuloa Niina
Fysioterapeutti Niina Kinnunen valittiin omaistoiminnan ohjaajan
tehtävään. Niina aloitti tiimimme kolmantena jäsenenä 11.10.2021. Niinan
tehtäväkuva muotoutuu vähitellen ollen OmaisOiva toiminnan ydintä,
pääpainon ollessa vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittämisessä.

Yhdessä eteenpäin

puheenjohtaja Martti
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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 verkkosivuiltamme, 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.

Erään etäomaishoitajan voimalauseina arjessa kulkee Eeva Kilven runo:
”Ei surra liikaa. Ollaan kohtalaisen hyvällä tuulella.
Eletään se hetki mikä voidaan sellaisena kuin se tulee.
Ei elämässä muuhun pysty, paitsi että voi tehdä toisen iloiseksi.”
Eeva Kilpi, Animalia (1987)
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Haluatko hetken jutella kuulumisista,
purkaa mieltäsi tai pohtia yhdessä arjen
kiemuroita?
Ota hetki itsellesi ja soita meille

puhelinpäivystys tiistaisin klo 9.30–11.30
p. 050 469 4209/Katri
p. 045 854 4085/Niina
Voit myös jättää soittopyynnön puhelinvastaajaan tai viestillä, niin soitamme sinulle.

Maistuisiko lautasellinen puuroa ja
kuppi kahvia kivassa seurassa
rupatellen tai päivän lehteä
rauhassa lueskellen?
Pidämme puurokattilan lämpimänä
toimistolla torstaisin klo 9–12
alkaen 11.11.

Tule yksin tai yhdessä, kaikki ovat
tervetulleita!
Puurolle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tervetuloa!
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Omaishoitaja kysyy
Omaishoitajat ovat kysyneet käytännöistä
sopimusomaishoitajien terveystarkastuksien suhteen.
Erityisesti hämmennystä on herättänyt tieto puhelimitse
tehdyistä tarkastuksista. Kysyimme asiaa Harjun terveydestä,
joka tuottaa terveyspalvelut Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä.
Vastaukset meille antoi johtava hoitaja Eija Immonen.
Lämmin kiitos Eijalle!

Kuka on oikeutettu omaishoitajan terveystarkastukseen?
Päätoimisille perhehoitajille kunnan/kuntayhtymän tulee lakisääteisesti tarjota
hyvinvointi- ja terveystarkastus joka toinen vuosi, omaishoitajien osalta
hyvinvointi- ja terveystarkastus on suositeltavaa. PHHYKY on linjannut, että
jokaisella omaishoitajalla on oikeus ja mahdollisuus käydä hyvinvointi- ja
terveystarkastuksessa omalla terveysasemalla. Hyvinvointi- ja
terveystarkastukset perhe- ja omaishoitajille ovat maksuttomia sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 1 kohdan mukaan.
Kuinka usein tarkastus tehdään?
Omaishoitajille PHHYKY suosittelee mahdollisuutta käydä hyvinvointi- ja
terveystarkastuksessa omassa sotekeskuksessa. Perhehoitajille se kuuluu
tehtävän luonteen takia tehdä joka toinen vuosi.
Mitä tarkastus sisältää?
Se sisältää haastattelun elämäntavoista ja terveyteen vaikuttavista asioista.
Siinä kysytään mm. ravintoon, liikuntaan, uneen, tupakointiin,
alkoholinkäyttöön, jaksamiseen ja muuhun ihmisen hyvinvointiin vaikuttavista
asioista.
Miten aika tarkastukseen varataan?
Aika varataan omalta terveysasemalta/ sotekeskuksesta.
Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkaat soittavat Sotekeskuksen numeroon 03
41089420 ja terveystarkastukseen oikeutetut saavat takaisinsoitolla ajan
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hoitajan tarkastukseen. Muiden kuntien alueilla soitetaan oman sotekeskuksen
puhelinnumeroon.

Tehdäänkö tarkastus aina henkilökohtaisesti vai voidaanko se tehdä puhelimitse? Jos
tarkastus tehdään puhelimitse, onko tähän jokin erityinen syy?

Terveystarkastus tehdään aina henkilökohtaisesti, pääsääntöisesti etäpalveluna
puhelimessa. Sähköinen terveystarkastus on myös mahdollista tehdä. Jos
terveystarkastuksessa löytyy hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia epäkohtia,
voidaan asiakkaalle hänen halutessaan tarjota valmennusta esimerkiksi
elämäntapa-asioissa. Jos terveystarkastuksessa löytyy sairauteen viittaavaa tai
olemassa olevaan sairauteen liittyvää hoidettavaa, ohjataan eteenpäin hoitoon
omalle terveysasemalle. Tällöin saatetaan tarvita vastaanottokäyntiä omalla
terveysasemalla joko hoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Sairauden hoitoon
liittyvät käynnit lääkärin etävastaanotolla tai paikan päällä vastaanotolla ovat
maksullisia käyntejä.

Maksutonta kotiapua lahtelaisille omaishoitoperheille
Kaipaatko apua omaishoitoarkeen? Yhdistyksen kotiapu on käytössäsi tilapäisenä
lisäapuna. Apu voi sisältää asiakasperheiden toiveiden ja lähtökohtien mukaan
- kodinhoito- ja hoivatöitä (ei sairaanhoidollisia tehtäviä,
suursiivouksia tai ikkunapesuja)
- keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa
- ulkoilua ja yhdessäoloa
Kotihoitoapu on perheissä 2–4 tuntia kerrallaan. Omaishoitaja saa olla paikalla tai
lähteä omille asioilleen kotiavun paikallaollessa.
Avun saaminen ei edellytä omaishoidontuen saamista eikä yhdistyksen jäsenyyttä.
Koska avun mahdollistaa Lahden kaupungin rahoitus, toiminta on suunnattu
lahtelaisille perheille. Apu on perheille maksuton, mahdolliset tarvikekustannukset
perhe maksaa itse.
Kysy lisää p. 040 820 5420/Sirpa.
yhteistyössä:
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Syksyn yhteisiä retkiä
Liikuntaryhmämme on
retkeillyt luonnossa.
Koosteessa kuvia Järvien
kierrokselta Hollolasta.
Liikuntaryhmästä
lisää s. 15
Retkipäiviä vietimme
Kinismajalla ja
Luomaniemessä. Päivät
kulkivat saman teeman
mukaan: hyvää ruokaa,
mukavaa seuraa, hyviä
keskusteluja, erilaisia
pelejä, rentoutus, sauna ja
makkaranpaistoa. Näiden
yhteisten hetkien voimalla
jaksamme pitkään!
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Tule tapaamaan meitä infopisteille!
Yhdistyksen pitämä omaishoidon
infopiste. Olet tervetullut
keskustelemaan kanssamme
omaishoidon kysymyksistä.

ke 3.11. Lahti klo 9–11 tori (säävarauksella)
to 4.11. klo 10.30–12 Padasjoki, apteekki
ti 9.11. klo 10–11.30 Asikkala, apteekki
to 11.11. klo 13–18 Lahti, kirjasto
Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysfoorumi
pe 12.11. klo 10–11.30 Heinola, terveyskeskuksen aula
pe 12.11. klo 12.30–14 Hartola, terveysaseman aula
ke 17.11. klo 10–11.30 Iitti, Kausalan apteekki
ma 22.11. klo 11–12.30 Kärkölä, apteekki
la-su 11.–12.12. Lahti klo 9–17, Kuusysin joulumarkkinat

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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Uusia ryhmiä – tule mukaan!
Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoja kaikista ryhmistä Niinalta p. 045 8544 085
niina.kinnunen@phomaishoitajat.fi.

Erityislasten vanhempien avoin vertaisryhmä kokoontuu
yhdistyksen toimistolla (Päijänteenkatu 1, Lahti) ti 9.11. ja 7.12.
klo 18–19.30. Ryhmässä jaetaan arjen asioita kahvikupposen ääressä.
Tervetuloa uudet ja ”vanhat” ryhmäläiset!

Heinolan erityislasten vanhempien avoin vertaisryhmä kokoontuu
Heinolan uimahallin kabinetissa (Urheilukatu 3, Heinola) ke 10.11. ja
8.12. klo 18–19.30. Tule vaihtamaan ajatuksia arjesta erityislapsen kanssa
toisten vanhempien kanssa.

Palveluasumiseen muuttaneiden läheisten avoin vertaisryhmä kokoontuu
yhdistyksen toimistolla (Päijänteenkatu 1, Lahti) ke 17.11. ja 8.12.
klo 13–14.30.
Ryhmässä voit vaihtaa ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa ja pohtia mitä uusi elämänvaihe perheellesi merkitsee.

Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen –
sekä uupumisen aiheuttamat mahdolliset seuraukset?

Tunne voimavarasi on ikääntyville omaishoitajanaisille tarkoitettu suljettu
vertaisryhmä, jossa vahvistetaan hoitajien hyvinvointia ja jaksamista sekä
ehkäistään omaishoitosuhteessa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.
Ryhmä käynnistyy Lahdessa tammikuussa 2022.
Kysy lisää ja ilmoittaudu 050 469 4209/Katri katri.ignatius@phomaishoitajat.fi
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Vertaisryhmät talvi 2021

Elämä kantaa-ryhmä on avoin ryhmä kaikille, joiden omaishoitajuus on
päättynyt. Ryhmässä jaetaan arjen asioita kahvikupposen ääressä.
Ryhmä ei ole sururyhmä. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 10.11. ja
8.12. klo 10.30–12 toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti.

Etäomaishoitajien ryhmä Hoidatko vanhempiesi/läheisesi asioita matkan
takaa? Oletko omaishoitajana toimivan vanhempasi tukihenkilö? Tule
vaihtamaan ajatuksia muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.
Kokoontuminen torstaina 18.11. ja 16.12. klo 17–18.30 toimistolla,
Päijänteenkatu1, Lahti.

Hollolan nykyisten ja entisten omaishoitajien avoin ryhmä. Kokoontuminen
Hollolan kirjaston kokoustilassa ke 24.11. klo 13–16 perinteinen
joulukorttiaskartelu ja joulupuuro

Hämeenkosken nykyisten ja entisten omaishoitajien avoimen ryhmän tapaaminen
Hollolan kirjaston kokoustilassa keskiviikkona 24.11. klo 13–16

Keila on avoin ryhmä Lahden Hohtokeilassa joka keskiviikko 15.12. asti klo 13–14.
Keilaushinta: 2 hlöä/rata, 9 €/hlö ja 3 hlöä/rata, 6 €/hlö.
Maksu paikan päällä, hintaan sisältyy kengät.
Keilakisat 15.12. Tervetuloa mukaan myös uudet keilasta kiinnostuneet!

Jälkilöylyt on kaikille avoin ryhmä, johon voit tulla mukaan joko suoraan
keilavuoron jälkeen tai vaikka et olisi keilaamassa ollutkaan.
Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 24.11. ja 15.12. (mitalikahvit)
klo 14–15.30 toimistolla, Päijänteenkatu 1, Lahti

Käpy on ryhmä lapsensa tavalla tai toisella menettäneille, iästä riippumatta.
Kokoontumiset torstaisin 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.
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Liikuntaryhmä on avoin ryhmä kaikille, jotka 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. 045 854 4085 / Niina

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

Orimattilan erityislasten vanhempien avoin vertaisryhmä kokoontuu
Järjestötuvalla (Rantatie 2) torstaina 4.11. ja 2.12. (joulupuuro) klo 18–20

Padasjoella kokoontuu nykyisten ja entisten omaishoitajien avoin ryhmä
terveyskeskuksen ruokasalissa torstaina 4.11. klo 13–15
ja 2.12. klo 13 retki toimistolle Lahteen.

Sysmän erityislasten vanhempien ryhmä Järjestötalolla (Väihkyläntie 2)
torstaisin 11.11. ja 16.12. klo 18–20. Tarvittaessa etäyhteydellä mukaan!
Lisätiedot Heliltä 045–3591333, helivuor@gmail.com

Vesikansan omaishoitajien avoin vertaisryhmä seurakuntakodilla (Paimelantie 51)
maanantaisin 1.11. ja 13.12. klo 13–14.30
Ryhmätapaamisiin ovat tervetulleita myös asikkalalaiset omaishoitajat!

Avoin ryhmä = ryhmä, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, eikä sitoutua. Voit
osallistua ryhmätapaamisiin silloin kun sinulle sopii.
Suljetut ryhmät jatkavat kokoontumisia aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan.
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TAPAHTUMAKALENTERI
talvi 2021
Pitkään toivottu aamupuron tarjoaminen aloitetaan uudelleen,
tervetuloa puurolle joka torstai alkaen 11.11. klo 9–12 välillä!

Marraskuu 2021
ma 1.11. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet. Salpauksen opiskelijat mukana
klo 12.30–16 ohjelmassa mm. verenpaineen mittausta, kts s. 26
pe 5.11. klo 12–13 etäavoimet
ma 8.11. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet, lautapelipäivä
ke 10.11. klo 12.30–15.30 Kuinka lakia luetaan, kts s. 19
to 11.11. klo 9–12 aamupuuro
to 11.11. klo 13–18 olemme mukana Lahden kaupunginkirjastolla
järjestettävässä Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysfoorumissa
to 11.11. klo 16.30–18.30 hyvinvointiluento Omaishoidon tabut, kts s. 20
ma 15.11. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet, klo 15 Marko Torppala
kertoo Digiklinikan toiminnasta, kts s. 26
ti 16.11. klo 13–15 omaishoitajien valmennus, yhdistyksen osuus
to 18.11. klo 9–12 aamupuuro
su 21.11. klo 10–12 Omaishoitajien kirkkopyhän messu Salpausselän kirkossa ja
kirkkokahvit messun jälkeen, kts s. 21
ma 22.11. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet, klo 16 saamme vieraaksemme
kansanedustaja Mika Karin, kts s. 26
ti 23.11. klo 10–11.30 joulupuuro Nastola, kts s. 24
ti 23.11. klo 13–15 omaishoitajien valmennus, yhdistyksen osuus
ke 24.11. klo 13–16 joulupuuro Hollolassa, kts s. 24
to 25.11. klo 9–12 joulupuuro toimistolla, kts s. 24
to 25.11. klo 12.30–15.30 Valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhla, s. 22
pe 26.11. klo 13–14.30 joulupuuro Asikkalassa, kts s. 24
la 27.11. klo 13–16 Omaishoitajien viikon juhlaruokailu, kts s. 23
ma 29.11. klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet, klo 16 teemana: Turvallinen
perhe-elämä ei synny sattumalta, kts s. 26
ti 30.11. klo 15 yhdistyksen syyskokous klo 15, tervetuloa!
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Joulukuu 2021
ke 1.12.
ke 1.12.
to 2.12.
to 2.12.
to 2.12.
pe 3.12.
to 9.12.
to 9.12.
la 11.12.
su 12.12.
ma 13.12.
ke 15.12.
to 16.12.

klo 15–16 joulupuuro Hartolassa, kts s. 24
klo 17.30–19 joulupuuro Heinolassa, kts s. 24
klo 9–12 aamupuuro
klo 13–15 Padasjoen ryhmän retki toimistolle, kts s. 24
klo 18–20 joulupuuro Orimattilassa, kts s. 24
klo 12–13 etäavoimet
klo 9–12 aamupuuro
klo 16.30–18.30 hyvinvointiluento Riittämättömyyden tunne oman
jaksamisen esteenä, kts s. 20
klo 9–17 olemme mukana Kuusysin joulumarkkinoilla
klo 9–17 olemme mukana Kuusysin joulumarkkinoilla
klo 12–17.30 toimiston avoimet ovet
klo 15–18 paikalla yhteistyökumppaneitamme, kts s. 26
klo 10–12 olemme mukana jouluisessa tapahtumassa Palvelutorilla
klo 9–12 aamupuuro

Omaishoitoviikkoa vietetään 21.–28.11.
Tule mukaan viikon tapahtumiin!

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: niina.kinnunen@phomaishoitajat.fi

Joulutauko toimistolla 20.12.2021-2.1.2022
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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 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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Kuinka lakia luetaan
ke 10.11.2021 klo 12.30–15

Koulutusiltapäivän teemana on omaishoidon tuen ja palveluiden yhteensovittamisen
problematiikka ja sosiaaliasiamiehen sekä vammaisasiamiehen toimenkuvan ja
prosessin avaaminen. Lisäksi aiheena on asiakasmaksut (7/2021) ja omaishoito.
Luento on tarkoitettu omaishoitajille, läheistään tukeville sekä järjestöjen, kuntien ja
Suomen omaishoidon verkoston edustajille. Luento on maksuton.
Ohjelma:
12.30 Tilaisuuden avaus, järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto
12.45 Palvelua vai omaishoitoa, pitääkö valita? Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry
13.30 Tauko
13.45 Kuinka hyödyntää sosiaaliasiamiehen ja vammaisasiamiehen palveluja?
Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty ja sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola,
Espoon kaupunki
14.30 Asiakasmaksut (7/2021) ja omaishoito, projektipäällikkö Matti Mäkelä,
Omaishoitajaliitto
Koulutus päättyy klo 15.00 mennessä

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta
toimistolle yhdessä muiden kanssa!
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Tervetuloa seuraamaan toimistolle
hyvinvointiluentoja

Omaishoidon tabut – saako tästä edes puhua?
11.11.2021 klo 17–18
Mitä ovat omaishoidon puhumattomat tabut? Mitä läheisestään huolehtiva ei saisi
ääneen sanoa? Mistä aiheista omaishoidossa vaietaan? Miten vaikeista asioista voi
puhua? Miten hiljaisuus rikotaan?
Luennolla puhumassa psykologi ja omaishoitaja Pirkko Lahti, Suomen
mielenterveysliiton entinen, pitkäaikainen toiminnanjohtaja.

Riittämättömyyden tunne oman jaksamisen esteenä
9.12.2021 klo 17–18
Omaishoitajille ja kaikille läheisestään huolehtiville suunnattu luento, jonka aiheena
on ”Riittämättömyyden tunne oman jaksamisen esteenä”.

Tilaisuudet toimistolla klo 16.30–18.30, tervetuloa!
Jos haluat katsoa tilaisuudet kotona, niin katso lisätiedot
www.omaishoitajat.fi
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Omaishoitajien kirkkopyhä
Salpausselän kirkossa 21.11.2021

Messu Salpausselän kirkossa klo 10 (Petsamonkatu 10 , 15830 Lahti)
Esa Konttinen saarna, Päivi Airas liturgia, Marjaana Turunen kanttori
Tilaisuus seurakuntasalissa messun jälkeen:
Kirkkokahvit
Musiikkia - Matti Turunen laulu, Marjaana Turunen Piano
Omaishoitajuus tulevaisuudessa - professori Martti Talja
Musiikkia
Päätössanat kirkkoherra Sari Kuirinlahti
Diakonian Puikkopiirin myyjäiset

Yhteistyössä:
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Valtakunnallinen omaishoitajien viikon pääjuhla Kuopiosta
25.11.2021 12.30–15.30
Omaishoitajien valtakunnallista viikkoa vietetään 21.–28.11. Teemaviikko huipentuu
pääjuhlaan, jota vietetään Kuopion kaupungintalon juhlasalissa 25.11. klo 12.30–
16.00.
Tilaisuus striimataan ja sitä voi seurata omaishoitajat.fi- verkkosivulla. Lisätietoja,
ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot 11.11.2021 mennessä Kukka-Maaria
Maunulalle, sp. Kukka-Maaria.Maunula@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 588

Ohjelma
12.30 Tervetuloa!
Suomen Virallinen Eläkeläinen, Tyyne Kettunen
Kaupungin tervehdys, Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
kansanedustaja Tuula Väätäinen
Juhlapuhe, Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassina
Valtiovallan tervehdys
Musiikkiesitys, Nilsiän Pussihousukerho
13.40 Kahvitauko
14.20 Tanssiesitys
Omaishoitoyhteistyö ja hyvinvoinnin edistäminen Siilinjärvellä,
Siilinjärven sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen
Musiikkiesitys, Tatu Kemppainen
Yhdistys omaishoitajien tukena, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry
Musiikkiesitys, Nilsiän Pussihousukerho
Tilaisuus päättyy klo 15.30 mennessä.

Tervetuloa katsomaan Valtakunnallisen omaishoitajien viikon
pääjuhlaa toimistolle kanssamme.
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Omaishoitajien viikon juhla
la 27.11. klo 13–16 Wanha Sode
(Sotilaskodinkatu 6, 15700 Lahti)
Omaishoitajien viikko huipentuu juhlaruokailuun ja musiikkiteatterishow esitykseen.
Syksyn hauskin show & dinner-ilta on täällä!
Lähde mukaan elämykselliseen kokonaisuuteen, jossa saa humpsahtaa hetkeksi
kokonaan pois arjesta, ihanaa yhdessäoloa eri aikakaudella herkullisine ruokineen
ajan hengessä.

Hinta: Jäsenet 50 €, ei jäsenet 70 €, lapset 4–12 v 30 €
Paikkoja rajoitetusti, varaa pian omasi!

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä toimistolle
p.0400-305 071 tai info@phomaishoitajat.fi
Maksu 17.11. tilille: FI97 4212 0010 1275 18 (Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry)
Viestiksi maksuun: ”ruokailu + osallistujien nimet”
Yhteistyössä mukana:

Ragnar Ekbergin Säätiö
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Omaishoitoperheiden yhteinen joulupuuro
Omaishoitoyhdistyksen väki lähtee tänäkin vuonna kiertämään
toiminta-aluettaan puurokattiloiden kanssa.
Puurolle voi osallistua itselle sopivaan paikkaan.
Toivomme ennakkoilmoittautumista, että osaamme varata puuroa
riittävän määrän mukaan kierrokselle.

ti 23.11. klo 10–11.30 Nastolan seurakuntatalo, Annansali, Immiläntie 2
ke 24.11. klo 13–16 Hollolan kirjaston kokoustila, perinteinen jouluaskartelu
to 25.11. klo 9–12 Lahti, toimisto Päijänteenkatu 1
(sään salliessa olemme ulkona toimiston edessä)
pe 26.11 klo 13–14.30 Asikkala, Oltermanni
ke 1.12. klo 15–16 Hartolan Seurakuntatalo Anna-Sali
ke 1.12. klo 17.30–19 Heinolan kaupungintalo: KahVilla, Rauhankatu 3
to 2.12. klo 13–15 Padasjoen ryhmän retki toimistolle Lahteen
to 2.12. klo 18–20 Orimattilan Järjestötupa, Rantakatu 2

Ilmoittautumiset edelliseen päivään mennessä
p. 0400 305 071 / Jaana
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Tänäkin vuonna
Omaishoitoviikko näkyy!
Viikko 47 on valtakunnallinen omaishoitajien
viikko.
Koska omaishoitajat ansaitsevat tulla nähdyksi
ja kuulluksi, Lahti Energia valaisee Lahden
kuuluisat radiomastot turkooseiksi tämän
teemaviikon kunniaksi.
Valaistus on päällä sekä perjantaina 26.11., että
lauantaina 27.11. klo 19.00–23.49
välisenä aikana.
Omaishoitoviikon suojelijaksi on lupautunut
jääkiekkojoukkue Lahden

Pelicans
ja he tekevät sen suurella sydämellä!
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Avoimet ovet maanantaisin klo 12–17.30

Loppuvuoden aikana avoimissa ovissa on erilaisia
teemoja päivän aikana. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan eri
aihepiireistä kahvikupin äärellä.
1.11. klo 12.30–16 paikalla Salpauksen opiskelijoita. Ohjelmassa
verenpaineen mittausta, tuolijumppaa, rentoutusharjoitus ja infopiste, jossa
olisi aiheena terveellinen ravitsemus.
8.11. klo 13–17.30 lautapelipäivä. Tule pelaamaan erilaisia pelejä
toimistolle. Peleinä mm. Skipbo, Yatzy, Alias ja Huojuva torni. Voit ottaa
mukaan myös oman suosikkipelisi!
15.11. klo 15–17.30 Marko Torppala kertoo Digiklinikan toiminnasta.
22.11. klo 16–17.30 Keskustelua omaishoidon arjesta. Mukana
keskustelemassa kansanedustaja Mika Kari.
29.11. klo 16–17.30 Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta. Tule
keskustelemaan perhe-elämään liittyvistä asioista. Mukana Lahden Ensi- ja
Turvakodin työntekijä Riitta Takala.
13.12. klo 15–18 tule tutustumaan yhteistyökumppaneihimme ja heidän
omaishoitajille suunnattuihin palveluihin. Paikalla mm. Ettonet, Kotona
Asuen Seniorihoiva, Kirma Hoiva, Hertsinic, Iitu Hoiva- ja
hyvinvointipalvelut Oy , OivaAika ja ViisKytViisPlus Lahti.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
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Omaistoiminnan ohjaajan tervehdys
Syksy mielletään usein muutoksen ajaksi. Luonnossa voi nähdä monia muutoksia sen
valmistautuessa talven tuloon. Valo vähenee, muuttolintuparvet halkovat taivasta ja
kesän vihreys vaihtuu syksyn väriloistoon. Tämä syksy on ollut muutoksen aikaa
myös minulle. Olen hyvästellyt tutun työyhteisön ja siirtynyt uusiin työtehtäviin.
Aloitin lokakuussa Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:ssä omaistoiminnan ohjaajana.
Kirjoittaessani teille tätä tervehdystä olen ollut vasta muutamia päiviä yhdistyksen
palveluksessa. Katri ja Jaana ovat ottaneet minut lämpimästi vastaan ja olen tuntenut
itseni tervetulleeksi. Ensimmäiset päivät ovat menneet omaan työnkuvaan ja
yhdistyksen toimintaan tutustuessa. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan teihin
läheisiänne hoitaviin ja suunnittelemaan toimintaa kanssanne.
Yhdistyksen palvelukseen siirryin kotihoidosta, jossa työskentelin osana
moniammatillista tiimiä. Kotihoidossa työskennellessäni pääsin jo jakamaan monen
omaishoitajan arkea ja elämää. Vuosien varrella olen työskennellyt myös avo- ja
kotikuntoutuksessa, varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa. Yhteistä kaikille
tekemilleni töille on ollut se, että olen saanut kohdata erilaisia, eri-ikäisiä ja
erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Omalla työelämän polullani juuri
erilaisten ihmisten kohtaaminen on ollut jokaisen työn helmi.
Elämäämme ohjaavat arvot. Arvot ovat asioita, joita pidämme itsellemme tärkeinä,
sisäisiä periaatteitamme, jotka näkyvät tekoina. Ajankäyttö on mielestäni hyvä
arvojen mittari. Ihmisen arvoista kertoo parhaiten se, mihin hän aikansa käyttää.
Lähimmäisenrakkaus ja kaveria ei jätetä -henki ovat arvoja, joita te läheisiänne
hoitavat elätte todeksi. Olen iloinen
päästessäni mukaan OmaisOiva-toimintaan
tukemaan teidän hyvinvointianne ja
jaksamistanne. Haluan ohjata, neuvoa ja
tukea teitä arjessanne ja tarjota
mahdollisuuksia kohtaamisiin ja
yhdessäoloon. Tavoitteenani on kehittää
toimintaa vastaamaan juuri teidän
tarpeitanne, joten toivon, että olette minuun
yhteydessä ja jaatte toiveitanne ja
ajatuksianne.

Tapaamisiin
Niina
p. 045 854 4085
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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. 045 854 4085
Vapaaehtoisia tarvitaan yhdistyksen toteuttamiin erilaisiin tapahtumiin.
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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, Aleksanterink. 18, Lahti, puh.03-7817996, tuotteista myymälässä -10 %
Kauneushoitola Arja Korkala, Mariank.19 b, Lahti, puh.03-7511221, -5 %
Hertsinic (Vesijärvenkatu 11 C 4. krs.) Omaishoitajat ja hoidettavat -25 %

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

Leikkaa tästä irti katkoviivaa pitkin.
Liimaa
postimerkki

Liityn jäseneksi Päijät-Hämeen Omaishoitajat yhdistykseen.
Tiedot jäävät vain tähän käyttöön. Täytä tekstaten.
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Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti
info@phomaishoitajat.fi
www.phomaishoitajat.com
Kotiapu, Lahden kaupungin tuella lahtelaisille omaishoitoperheille
Sirpa Laakkonen p. 040 820 5420

Työntekijät:
Toiminnanjohtaja
Katri Ignatius
p. 050 469 4209
katri.ignatius@phomaishoitajat.fi

Omaistoiminnan ohjaaja
Niina Kinnunen
p. 045 854 4085
niina.kinnunen@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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