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HÄMEENLINNAN SEUDUN  

OMAISHOITAJAT RY 

Kirkkorinne 4 

13100 HÄMEENLINNA 
Y-tunnus 1904041-6 

Omaistoiminnan ohjaajat: 

Susanna Kollanus 040 727 7276 

susanna@hmlomaishoitajat.fi 

Margit Adams 040 727 723 

margit@hmlomaishoitajat.fi 

Järjestöassistentti: 

Teija Halonen 040 772 3473 

teija@hmlomaishoitajat.fi 

 

www.hmlomaishoitajat.fi 

omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi 

HALLITUS VUONNA 2021 

Puheenjohtaja        

Leenamaria Keipilä                 

Puh. 040 526 6632  

leenamaria@hmlomaishoitajat.fi 

Varapuheenjohtajat       

Riitta Ilola-Seppälä             

Airi Suuronen 

Taloudenhoitaja         

Leena Pietilä 

leena@hmlomaishoitajat.fi 

Muut jäsenet: 

Tuulikki Alsta            

Mia Heinonen          

Veikko Holmqvist           

Aulis Leppäsalo                 

Hannu Tähtivalo 

Kaikille avointa OmaisOiva-toimintaa 

• Omaishoitajien valmennus (OVET)  

• Tuki, ohjaus ja neuvonta 

• Omaishoitajien erilaiset vertaistuki-

ryhmät, kahvilat ja kioskit eri pis-

teissä, asiantuntijaluennot ym. vie-

railijat 

• Tilaisuudet, retket, teatterit, konser-

tit sekä tuetulle lomalle ja kuntou-

tukseen ohjaaminen 

 

Tule tutustumaan toimintaamme!  

Tiedotamme ajankohtaisista asioista Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa,                    

Facebookissa ja kotisivuillamme. 

Päivystämme seuraavasti:  

Margit ja Susanna varmimmin ma–pe klo 9–12,        

soitamme takaisin heti kun mahdollista.  

Teatterien ja retkien ilmoittautumiset ja varaukset :                                                      

Hannu Tähtivalo puh. 040 715 4992  

 

Liiton valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhe-

lin palvelee omaishoidon kysymyksissä niin omaishoi-

tajia kuin omaishoidon parissa  työskenteleviä ammat-

tilaisia. 

Numeroon 020 7806 599 voi soittaa ma–to klo 9–15. 

Puhelun hinta on lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 8,83 

snt/min ja  matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 

22,32 snt/min. 
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Puheenjohtajan palsta 

Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat yhdistyksemme on toiminut kiitettävästi koronarajoitukset 
huomioiden. Olemme päässeet kasvomaskeista eroon ainakin toistaiseksi, koska koronarajoituk-
set ovat keventyneet. Hyvällä käsihygienialla ja ilmanvaihdolla voimme ehkäistä viruksen le-
viäimistä.  

Kesän alkajaisiksi pääsimme viettämään perinteistä kotaretkeä Aulangon ulkoilumajalle. Oli tosi 
tuulinen sää, mutta kivaa oli. Seppo Mäkinen ilahdutti hanurinsoitolla ja lauloimme yhdessä. 
Leena Pietilä oli tuonut maitotonkan, niin pääsimme kilpailemaan Tonkkumia, jossa nännikume-
ja heitellään tonkkaan. Veikko Holmqvistilla oli toinen kilpailu, jossa heitimme rautalenkkejä ke-
hikkoon. Kasvien tunnistamistehtävä oli vaikea, mutta selvisimme siitäkin. Työntekijämme Teija 
Halonen oli grillimestarina ja Margit Adams hoiti kahvitarjoilun. Väkeä oli todella kiitettävästi ja 
oli mukavaa.  

Vapaaehtoisten retki Kyyrölän Saven pajalle onnistui myös loistavasti. Saimme kuulla historian 
haminaa savenvalajien pajan muutosta Karjalan kannakselta Hämeenlinnaan. Lisäksi pääsimme 
tekemään savikukot ja Margit onnistui dreijaamaan savikulhon.   

Omaishoitaja yhdistyksemme yhteistyö jatkuu perinteisesti eri järjestöjen ja Hämeenlinnan kau-
pungin, Janakkalan ja Hattulan kuntien kanssa kohti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa 
1.1.2023. Mia Heinonen teki valtuustoaloitteen Hämeenlinnassa omaishoitajien neuvottelukun-
nan perustamiseksi aluevaltuustoon. Pysyvä koti-muuttuvat palvelut -hankkeen arviontikävelyyn 
osallistuin Sauvolan hyvinvointikeskuksessa. Olemme myös tulevaisuuden asumisen Meikä-
hankkeessa mukana.   

Kesällä saamme nauttia Hämeenlinnan kesäteatterista: Mitä kuuluu Marja-Leena sekä Tehtaiden 
varjossa retkestä, että K-kauppiaitten eläkeläisille omaishoitajille tarjoamasta Vanajaveden ris-
teilystä lounaan kera.  Kipinäniemen olympialaisia vietetään elokuussa.  Elomessut ovat tulleet 
perinteisiksi tapahtumiksi esitellä siellä toimintaam-
me.  

Yhdistyksemme hallitus tekee työntekijöiden kanssa 
elokuussa tutustumisretken Turun Seudun omaishoi-
tajayhdistyksen toimintaan. Susanna Kollanus järjes-
tää meille samalla virkistysretken Turkkuseen ja Naan-
talin kultarantaan.  Omaishoitajien arkea olemme tu-
kemassa monenlaisella toiminnalla. Siihen voi kukin 
vaikuttaa tuomalla hyviä ideoita ja kehittämisehdo-
tuksia toimintaamme. Olemme iloisia kaikesta, mikä 
lisää hyvinvointia ja edistää hyvää oloa elämässä.  

 

Kiitokset kaikesta työstä yhdistyksemme jäsenille ja 
vapaaehtoistoimijoille sekä hallituksen jäsenille,   että 
rakkaille työntekijöillemme.  ☺ 
 

Lämpöisin kesäterveisin , 
 Leenamaria Keipilä, puheenjohtaja 
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Kuvia keväältä 2022 

 

Alkuvuoden ensimmäiset tiistaikahvilat jouduimme edelleen 

pitämään etänä. Aiheenamme oli kiitollisuus. Yhdistyksen 

oveen keräsimme omaishoitajilta heidän kiitollisuudenaihei-

taan. 

Tiistaikahvilan vapautuessa koronarajoituksista kaikki 

olivat tervetulleita mukaan. 

 

Ruokakursseja järjestimme kevään aikana kolme: 

miehille, iseille ja äideille. 

Pilkkitapahtumassa Alajärvellä paistettiin makkaraa, pilkittiin ahvenia ja potkuteltiin kelkoilla. Yhdistys päätti 

hankkia kelkkojen joukkoon myös oman nimikkokelkan. 

Vivo, erityislasten äitiryhmä otti 

tuntumaa korunvalmistukseen. 

Tammikuun lopulla pääsimme 

jälleen pelaamaan torstai-

iltapäivisin. 
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Kuvia keväältä 2022 

 

Paikka auki -työntekijämme Hannele vii-

meisenä työpäivänään 19.1. Hannele kiitti 

kaikkia työssään tapaamia ihmisiä ja kertoi  

jäävänsä kaipaamaan yhdistyksen lämmin-

tä tunnelmaa. 

Vapaaehtoisten virkistyspäivää vietimme Kyyrölän 

savipajalla. Margit dreijasi kulhon Jaana Uscha-

noffin opastuksella ja Tiina Uschanoff ohjasi vapaa-

ehtoisille saven muovaamista käsin. 

Hallituksen pj. Marjaleena Keipilä ojensi kukat pit-

kään Hattulan omaishoitajien ryhmässä toimineel-

le vapaehtoistyöntekijällemme, Sirkka Verkamalle. 

 

Musiikki ja muisti –seminaariin osallistuimme 

 vapaaehtoisten kanssa. 
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Kuvia keväältä 2022 

 

Kotaretken tunnelmia 15.6. Aulangon tekosaarilla. Olavi Rousku  

intoutui osallistumaan huuliharppuineen Seppo Mäkisen haitarin-

soittoon. Kelpasi siinä rannassa ottaa myös muutamat  

tanssiaskeleetkin. 

 HALUAMME KEHITTÄÄ TOIMINTAAMME JA SITÄ 

VARTEN PALAUTTEESI ON MEILLE TÄRKEÄÄ.  

RUUSUISTA ILOITSEMME, RISUISTA OTAMME  

OPIKSEMME JA IDEOISTA INNOSTUMME. 

PALAUTETTA VOIT ANTAA AINA KOHDATESSAMME 

TAI SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN  

omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi. 

PALAUTELAATIKKOON TOIMISTOLLEMME VOIT  

JÄTTÄÄ PALAUTTEET ANONYYMISTI. KIITOS! 

      Suurin rahoittajamme on  

Raportoimme STEA:lle vuosittain 

toimintamme laadusta ja laajuu-

desta. 

Kevään aikana ryhmät ovat retkeilleet 

myös keskenään. Yksi kohteista on ollut 

Kirstulan kartano. 

Kassimiehemme tuote-

kehitystä: kauppa– ja ui-

makassit, kasvomaskit, 

patakintaat, niskatyynyt, 

koristetyynyt, tilkkutäkit, 

seinäkellot… 

Kaikki hyvästä sydämestä 

ja ilmaiseksi käyttöömme. 

Kiitos Petri! 
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Säännöllisesti kokoontuvat vertaisryhmät ovat avoimia kaikille, jotka haluavat tavata  

samanlaisessa elämäntilanteessa olevia tai samankaltaisia kokemuksia kokeneita omais-

hoitajia. Vertaistukiryhmä tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden antaa ja saada tukea 

ihmisiltä, jotka ymmärtävät toisen tilanteen ja sen kuormittavuuden. Toiminta perustuu 

tasavertaisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Useissa tutkimuksissa on todettu, että ver-

taistuki lisää jaksamista ja hyvää oloa sekä luo yhteisöllisyyttä.  

Omaishoitajien ryhmissä kahvitellaan, keskustellaan, vaihdetaan kuulumisia ja löyde-

tään voimavaroja sekä uusia näkökulmia arkeen. Kokoontumiset voivat olla myös  

toiminnallisia.  

Jos ryhmän kohdalla ei ole ohjaajan yhteystietoja mainittuna, saat lisätietoja Margitilta 

puh. 040 727 7237 tai Susannalta puh. 040 727 7276. 

Ryhmätoiminta 

Hattulan alueen omaishoitajat 

Omaishoitajien  ryhmä kokoontuu  joka kuukauden ensim-

mäinen torstai klo 13–15 Hattulan Kotikirkossa,                  

Teollisuustie 6. 

Lisätietoja Margit puh. 040 727 7237  

Tapaamiset: 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. 

Hauhon alueen omaishoitajat 

Omaishoitajaryhmä kokoontuu joka kuukauden viimeinen 

torstai klo 13–15 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, 

Kotkontie 3.   

Lisätietoja Margit puh. 040 727 7237                                                                                         

Tapaamiset: 25.8., 29.9, 27.10. ja 24.11. 

 

Virkut  

Ryhmä kaikille ikäihmisille ja läheistään auttaville.                                                                        

Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 

klo 13 Hauhon seurakuntatalon salissa, Kotkontie 3.                                                                                 

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257                                                                        

Tapaamiset: 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. 

HATTULA 

HAUHO 
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ElonPolku 

Ryhmä entisille omaishoitajille kokoontuu kuukauden viimei-

nen perjantai klo 13 osoitteessa Kirkkorinne 4.                                                                                                   

Lisätietoja Teija puh. 040 772 3473 

Tapaamiset: 26.8., huom. poikk. 16.9., 28.10, ja 25.11. 

 

Kimppakävely 

Kävelemme joka maanantai klo 10.30 yhdistyksen toimistolta 

(Kirkkorinne 4) 5.9. alkaen. Mukaan pääset tulemalla paikan-

päälle. Huom. pakkasraja –10°C.   

Lisätietoja Margit puh. 040 727 7237  

 

Kojakit, Hämeenlinnan alueen omaishoitajat  

Omaishoitajat kokoontuvat kuukauden toinen keskiviikko klo 

13 osoitteessa Kirkkorinne 4.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276  

Tapaamiset: 10.8., 14.9. huom. poikk.  19.10., 9,11. ja 14.12. 

 

Kuntosali 

Koronatilanteen salliessa syyskuusta perjantaisin klo 13.30-

14.30 omatoiminen, maksuton vuoro omaishoitajille ja hei-

dän läheisilleen Keinukamarin kuntosalilla, Pikkujärventie 6, 

Hml. Lisätietoja Margit puh. 040 727 7237  

 

Miesten ryhmä 

Ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäinen perjantai  

klo 10 osoitteessa Kirkkorinne 4.     

Lisätietoja Margit puh. 040 727 7237  

Tapaamiset: 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. 

 

Miniatyyripajat 

Minikäsitöitä vaihtelevin aihein ja tekniikoin. Tapaamiset  

klo 17-20, Kirkkorinne 4. Lisätietoja Teija puh. 040 772 3473 

Tapaamiset:  10.8., 17.8.,  24.8., 30.8.,  7.9., 14.9. ja 21.9. 

 

 

HÄMEENLINNA 
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Peli- ja keskusteluryhmä 

Ryhmä tapaa erilaisten pelien, kahvittelun ja keskustelun mer-

keissä torstaisin 18.8.-15.12. klo 13–14.30 osoitteessa Kirkko-

rinne 4.  

Lisätietoja Leena Pietilä puh. 040 048 5808  

 

Vapaa kirjoittajapiiri 

Kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille suunnattu ryhmä. Ai-

kaisempaa kirjoittajakokemusta ei tarvita, vaan ryhmässä kir-

joitetaan omaksi ilokseen. Ryhmä tapaa kerran kuussa maa-

nantaisin klo 13–15 osoitteessa Kirkkorinne 4. 

Tapaamiset:  29.8., 26.9., 31.10. ja 28.11. 

 

Veli, erityislasten isät 

Erityislapsiperheiden isille suunnattu ryhmä, joka kokoontues-

saan keskustelee, pelailee, kahvittelee ja tekee erilaisia aktivi-

teetteja. Ryhmä kokoontuu klo 18–20 osoitteessa Kirkkorinne 

4 tai muualla ennalta sovitussa paikassa.   

Lisätietoja Sami puh. 044 371 0371 tai Pasi puh. 040 724 3456 

Tapaamiset: ryhmä aloittaa ke 17.8. Seuraa Kaupunkiuutisten 

seuratoimintapalstaa tarkempien tietojen osalta. 

 

Vivo, erityislasten äidit 

Ryhmä erityistä tukea tarvitsevien lasten äideille. Ryhmä ko-

koontuu kuukauden viimeinen keskiviikko klo 18.30 osoittees-

sa Kirkkorinne 4.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

Tapaamiset:  28.9., 26.10. ja 30.11. 

 

Kalvolan omaishoitajat  

Omaishoitokioski kirjaston kabinetissa ma 3.10. klo 13-15,  

Sauvalanaukio 4, Iittala. Kahvitarjoilu. 

Ryhmätapaamisia järjestetään, mikäli tarvetta ilmenee. 

Lisätietoja Margit Adams puh. 040 727 7237  

 

Metsässä samoilu on te-

hokasta terapiaa. Jo lyhyt HÄMEENLINNA 

KALVOLA 
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Janakkalan ystävät  

Ikäihmisten ryhmä, joka tapaa erilaisten aktiviteettien ja  
kahvittelun merkeissä kerran kuukaudessa Tapailakodin  
takkatuvalla klo 13– 15.                                           

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257 

Tapaamiset: 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. 

 

Jano, Janakkalan alueen omaishoitajat 

Omaishoitajaryhmä, joka tapaa torstaisin klo 13 seurakunta-
talon kirjastohuoneella, Juttilantie 2.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 ja Päivi Harju puh.  
044 7656 984                                           
Tapaamiset: 25.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12. 

 

 Vivo, Janakkalan alueen erityislasten vanhemmat 

Ryhmä erityistä tukea tarvitseville vanhemmille. Ryhmä  

kokoontuu torstai klo 18-20 päivätoimintakeskus Katajan  

tiloissa, Aarnekuja 3, Turenki. 

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276.   

Tapaamiset: 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. 

 

Lammin ja Tuuloksen omaishoitajat 

Omaishoitajien kokoontumiset vapaaehtoiskeskus Keitaassa 
osoitteessa Lamminraitti 37, Lammi. 

Lisätietoja ja tapaamiset Diakoni Jürgen Skaffari puh. 
  040 804 9504. 

 
Omaishoitokioski ma 20.10. klo 13-15 Tuuloksen kirjaston 
luentosalissa, Pannujärventie 10, Tuulos. Kahvitarjoilu. 

Rengon omaishoitajat ja avustettavat 

Ryhmä tapaa tiistaisin klo 13 Rengon srk-talolla, Hinkalois-

tentie 1. Vapaaehtoiset pitävät seuraa  avustettaville. 

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

Tapaamiset: 16.8. Kuittilan kota, 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. 

Omaishoitokioski to 11.8. klo 13-15 Cafe Raparperi,  

Käräjämäentie 4/Rengonraitti 2, Renko. Kahvitarjoilu. 

 

JANAKKALA 

TUULOS 

RENKO 

LAMMI  
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Toimintaa syksyllä 2022 
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Toimintaa syksyllä 2022 
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Hauhon Säästöpankkisäätiö  

myönsi yhdistykselle avustuksen  

Hyvinvointia ruoasta -kurssiin v. 2022. 

 

Saadulla avustuksella järjestämme omaishoitajille, entisille omaishoitajille, 
nuorille hoivaajille ja vapaaehtoistyöntekijöillemme ruokakursseja, joiden  
tavoitteena on edistää heidän hyvinvointiaan.  

Ruokakurssien ohjelma koostuu seuraavista osioista: teemaan liittyvä  
ravitsemusinfo, ohjattu ruuanvalmistus, yhdessä syöminen ja hyvien koke-
musten jakaminen; reseptit ja vinkit kotiin. 

 

Syyskaudella järjestettävät ruokakurssit: 

• Yksinasuville (3 tapaamista): tiistaisin 6.9., 13.9. ja 20.9. klo 13-16 

 6.9. teema on Proteiinin merkitys ja lähteet, seuraavat teemat  

 sovi taan yhdessä 

• Kaikille avoin kurssi to 6.10. klo 13-16.  

 Teemana Pohjolan superruoka 

• Nuorille hoivaajille (kouluikäiset) la 26.11. klo 13-16.                             

 Teemana Makea joulu 

 

Kurssit toteuttaa Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry ruoka-
asiantuntijat, osoitteessa Vanajantie 10 B, Vanajanparvi Hämeenlinna.  
Tiloihin on esteetön pääsy.  

Ryhmäkoko on 10-12 henkilöä. Tapaamisten kesto on 3 tuntia ja ne ovat mak-
suttomia. 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Margit Adamsille viimeistään viikko ennen kurs-
sin alkua margit@hmlomaishoitajat.fi tai 040 727 7237. 

Hyvinvointia ruoasta –kurssit 

mailto:margit@hmlomaishoitajat.fi
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OVET-VALMENNUKSET SYKSYLLÄ 2022 

       

Ovet-valmennus Hämeenlinna 

Tapaamiset: 24.10., 31.10., 7.11., 14.11. klo 13-16 

Paikka: Yhdistyksen toimitila, Kirkkorinne 4, Hml 

Ilmoittautumiset 17.10.2022 mennessä Margit Adams puh. 040 727 7237 tai  
omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi .  

 
 

 

Ovet-valmennus Renko 

Tapaamiset:  7.10., 14.10., 21.10. ja 26.10. klo 13-16 

Paikka: Rengon seurakuntasali, Hinkaloistentie 1, Renko 

Ilmoittautumiset 30.9.2022 mennessä Susanna Kollanus puh. 040 727 7276 tai  
omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi 

 

 
 

Valmennukset ovat maksuttomia ja sisältävät kahvitarjoilun.  
  

Ovet-valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, hoitotyö-

hön, avustamiseen ja omaishoitajien voimavaroihin. Saat tietoa, taitoa ja voimava-

roja omaishoitotilanteeseesi. Valmennuksessa mukana Omaisoivan ohjaajan lisäk-

si asiantuntijoita, kuten kunnan työntekijä.  

  

Valmennuksen tapaamiset järjestetään 4 kertaa peräkkäisinä viikkoina. Mukaan 

mahtuu 10 ilmoittautunutta. Valmennus järjestetään, jos ryhmään osallistuu vä-

hintään viisi henkilöä. 

OVET-valmennukset 
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Tulossa olevia tapahtumia 

Kun lapsen käyttäytyminen hämmentää  - luento ke 31.8. klo 18-
19.30 Virvelinrannan ruokasalissa, Ansarikuja 1 A, Hml. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 

Luento on osa Kehitysvammaisten palvelusäätiön hanketta: 

 

 

Yksilönä yhteisössä -luento su 25.9. klo 13, Kapakanmäki, Lahden valtatie 

206, Tuulos, luento alkaa kahvituksella. Hml. Luennoitsija Marjaana Seppänen. 
Yhteistyössä LC Hämeenlinna/Liinujen kanssa. 
 Elämme yhteiskunnassa, jossa pidetään tärkeänä yksilön oikeutta tehdä elämäänsä koskevia valintoja ja elää omannä-
 köistä elämää. Entisajan tiiviit kyläyhteisöt ovat kadonneet ja pohditaan myös paljon sitä, mikä merkitys muilla ihmisillä
 ja kuulumisella johonkin ryhmään tai yhteisöön on. Onko niin, että yksilöllistymisen myötä muilla ihmisillä ei enää ole 
 niin suurta merkitystä?  Tai onko asuinpaikkaan perustuvien kyläyhteisöjen tilalle tullut jotakin muuta?  Esitelmässäni 
 pohdin näiden kahden asian, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden suhdetta sekä uusia muotoja nyky-yhteiskunnassa.  
         - Marjaana Seppänen   
 

Villit vuodet -konsertti la 19.11. klo 13 Verkatehtaalla, Paasikiventie 2, 

Hml. Hinta jäsenille 30 €, muille 36 €. Ilmoittautumiset Hannu Tähtivalolle  
p. 040 715 4992. Maksu yhdistyksen tilille FI73 4712 0010 0246 86.  

 

Omaishoitajien kirkkopyhä su 20.11. Rengon kirkossa. Jumalanpalve-

luksen jälkeen kirkkokahvit. 

 

Yhdistyksen syyskokous ma 28.11. klo 17.00, Kirkkorinne 4.  
Olet lämpimästi tervetullut!   

 

Yhdistyksen joulujuhlan ajankohdan ja paikan ilmoitamme myöhemmin. 

 

Ilmoitamme lisää tulevista tapahtumista, teattereista ja retkistä  
Facebookissa, kotisivuilla ja Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla.  
Pysykää kuulolla! 
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Yhdistyksellä on myytävänä erilaisia tuotteita, joiden myynti käytetään yhdistyk-

sen hyväksi mm:  

Kuvataiteilija Heli Huotalan tauluja, omaishoitajien ko-

kemuksista koottuja kirjoja, omaishoitoon liittyvät tieto-

kirjoja, ajatelmakirjaset, onnittelukortit ja suruadressit. 

Yhdistys myös lainaa kirjoja ja joitakin apuvälineitä mm. 

rollaattoria, hälytysmattoa ja ulkoilupussia esim. pyörä-

tuoliin.   

Kysy lisää Margit 040 727 7237 tai Susanna 040 727 7276 

tai omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi 

Yhdistys myy ja lainaa 

Muiden tahojen teatterit ja retket 

TEATTERIT yhteistyössä Kanta-Hämeen epilepsiayhdistyksen kanssa.  
Teatterit pyritään toteuttamaan, jos vain koronatilanne sallii. 

To 6.10. ja to 27.10.2022 Tampereen Teatteri, Musikaali Anastasia  90 e 
”Musikaalin taianomainen tarina kuljettaa Romanovien loisteliaasta palatsista Venäjän vallankumouksen keskelle ja Pariisiin, 
missä nuori ja rohkea Anja etsii itseään ja menneisyyttään.” 

la 15.10. Tampereen Työväen Teatteri, Paljon melua pizzasta  56 e päivänäytös 
”Aurinkoinen kansankomedia pizzan rantautumisesta Suomeen… Paljon melua pizzasta on suussa sulava huvinäytelmä muutos-
vastarinnasta  ja kotomaamme uudesta kansallisruuasta.”  

to 3.11. Helsingin kaupunginteatteri,  PRISCILLA, aavikon kuningatar  100 e 
Priscilla on bileet, joita et halua missata. Ne bileet, joista kaikki puhuvat – syystä. Sinut on kutsuttu! Tule mukaan! 
Tämä bilemusikaali perustuu samannimiseen Oscar-palkittuun elokuvaan.  Se on unohtumaton matka halki Australian 
”discohittien jytkeessä, glitteriä pöllyten ja kaikki valot loistaen”. 

Järjestelyt: Kanta-Hämeen Epilepsiayhdistys ry ja TSL:n Janakkalan Opintojärjestö ry 

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT: 
Jouko Dahlman puh. 050-5424726, sähköposti: jouko.dahlman@pp1.inet.fi 

www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/kanta-hameen-
epilepsiayhdistys 

 



18 

Vapaaehtoistoiminnan palsta 

 

 

Kevätkausi on kulunut nopeasti ja syyskausi on jo alkamassa. Olemme iloisia siitä, että parantunut 

koronatilanne mahdollisti kevätkaudella lähes tavanomaisen toiminnan, muun muassa meille kai-

kille tärkeän vapaaehtoistoiminnan. Toiminnassa oli aktiivisesti mukana noin 20 vapaaehtoista, 

jotka saivat yhdessä aikaan lähes 400 tuntia vapaaehtoistyötä.  

Kevätkauden päätimme saven ihmeellisessä maailmassa Kyyrölän savipajalla, kauniina kevät-

päivänä. Kukkivien omenapuiden lähellä oli mukava olla yhdessä, herkutella ja nauttia toinen tois-

temme seurasta. 

Kiitos kaikille vapaaehtoistoimijoille kuluneesta kaudesta!  

 

Uskomme ja toivomme, että tämä monipuolinen vapaaehtoistoiminta lisää omaishoitajien osalli-

suutta, vähentää yksinäisyyttä ja siten tukee omaishoitajien jaksamista. 

Positiiviset ajatukset, merkityksellisyyden kokemus ja aikaansaamisen tunne lisäävät merkittäväs-

ti ihmisen hyvinvointia. Juuri kaikkea sitä vapaaehtoistoimintaa parhaimmillaan tarjoaa.  

Vapaaehtoisena toimiminen voisi siis olla yksi pieni hyvän elämän rakennuspalikka.  

 

Jos et ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa, mutta sinua kiinnostaa yhdessäolo muiden kans-

sa, tutustuminen uusiin ihmisiin; haluat auttaa, löytää uutta sisältöä elämällesi, kehittää taitojasi 

ja osaamistasi - tule mukaan toimintaan! Onko sinulla joku harrastus tai lahja, jota voisit käyttää 

omaishoitajien hyväksi? 

Vapaaehtoistoiminnassa voit olla mukana oman elämäntilanteesi mukaan. Sinulla on mahdolli-

suus osallistua kertaluontoisesti erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa tai säännöllisesti esimer-

kiksi ohjaajan avustajana, kahvilapitäjänä, tiedottajana. Saat toimia itsenäisesti tai yhdessä mui-

den kanssa. 

 

Ota rohkeasti yhteyttä Margitiin 

puh 040 727 7237, margit@hmlomaishoitajat.fi.  

Perehdytämme sinut ja tarjoamme iloisen, kannustavan ilmapiirin. 

 



19 

Oivallinen tervehdys 

Toivottavasti olet päässyt nauttimaan kesästä. 

Miten sinun aamusi lähtisi sujumaan, jos saisit sen ihan itse suunnitella? Olisiko se aamukävely 

metsässä linnunlaulua kuunnellen vai kahvit terassilla tai parvekkeella? Hyvinvointi koostuu useis-

ta eri tekijöistä, kuten hyvästä unesta, liikunnasta, ruoasta, ystävien tapaamisista ja monista muis-

ta pienistä asioista. Kevään aikana olemme keskittyneet omaishoitajien hyvinvoinnin saralla ravin-

toon ja terveyttä edistävään ravitsemukseen.  Ryhmissä ollaan jaettu ruokaohjeita, keskusteltu 

hyvistä ruuista, helpoista nikseistä ja saatu muutama reseptikin. Ruokakurssit ovat olleet suosittu-

ja ja ne jatkuvat vuoden loppuun. Ilmoittaudu siis mukaan, jos et ole vielä osallistunut. 

Tiedätkö mikä on suomalaisuutta kuvaava elintarvike? Kyllä, se on ruisleipä. Joka neljäs suomalai-

nen äänesti 2016 ruisleivän kansallisruoaksemme. Tässä sinulle pieni vinkki, jos kaapissa on yli-

määräistä ruisleipää. 

 
 

Rahka-ruisleipä jälkiruoka 

Ainesosat 
100 g voita 
300 g raastettua ruisleipää 
3 ruokalusikallista sokeria 
2 tl kanelia (jauhettu) 
5 dl omenahilloa/sosetta tai muu-
ta  
200 g maitorahkaa 
200 g smetanaa tai kuohukermaa 
5 rkl sokeria 
1 tl vaniljasokeria 

 
Valmistus        
Raasta leipä karkealla raastimella tai moni-
toimikoneella ja ruskista pannulla voissa. 
Mausta sokerilla ja kanelilla ja anna jäähtyä 
kokonaan. Sekoita rahka smetanan tai kuo-
hukerman ja sokerin kanssa. Ota 2 litran lasi-
kulho ja ripottele pohjalle kerros jäähtynyttä 
ruisleipää. Lisää hillo ja sitten rahkaseos. Käy-
tä kaikkia aineita samalla tavalla. Jätä ruislei-
pää päällimmäiseksi kerrokseksi.  
Jälkiruoan voi annostella suoraan pieniin la-
seihin. Tarjoa heti tai laita jääkaappiin muu-
tamaksi tunniksi. 

Keväällä lisäsimme omaa hyvinvointiamme 

viettämällä hienon päivän Ähtärin eläintar-

hassa. 

 

Muistakaa tekin huolehtia itsestänne! 

Susanna ja Margit 
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Marja-Leena Lehtinen in memoriam 

 

Elämäntyönsä Marja-Leena teki sosiaalityöntekijänä, viimeiset 20 vuotta Ronnin keskuslai-

toksessa Lammilla. Hän toimi läheisensä omaishoitajana yli 50 vuotta. 

 

Vielä eläkkeelle jäätyään hän vaikutti aktiivisesti pitkään kunnallispolitiikassa ja järjestötoi-

minnassa. Marja-Leena oli vuonna 2003 perustetun Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat 

ry:n perustajajäsen ja toimi alusta asti varapuheenjohtajana ja myöhemmin pitkään pu-

heenjohtajana. Hänen puheenjohtajakaudellaan yhdistys saavutti merkittävän aseman 

omaishoitajien edunvalvojana ja palvelujen kehittäjänä. 

 

Me yhdistystoimijat muistamme Marja-Leenan oikeudenmukaisena ja jämeränä johtajana 

sekä lämminhenkisenä ystävänä. 

 

 

       Airi Suuronen 

       Perustajajäsen, varapuheenjohtaja 

       Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry 

Sosiaalineuvos Marja-Leena Lehtinen kuoli 83-

vuotiaana  4.5.2022 Hämeenlinnassa sairauden 

murtamana. Hän oli syntynyt Turussa. Häntä jäi-

vät kaipaamaan aviopuoliso ja poika sekä mm. 

monista luottamustoimista tutut ystävät. 
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Kotimiestoiminta 

Kotimiestoiminta kohdistetaan aikuisille omaishoidettaville ja sen tarkoitukse-

na on suoda omaishoitajalle mahdollisuus päästä käymään omilla asioillaan tai 

virkistystapahtumissa. Rahoituksen toimintaa varten olemme saaneet Ragnar 

Ekbergin säätiöltä. 

Kotimies pitää pääasiassa seuraa hoidettavalle sen aikaa, kun omaishoitaja on 

pois kotoa. Hän avustaa tarvittaessa normaaleissa elämään kuuluvissa toimen-

piteissä kuten syöminen ja wc:ssä asiointi hoidettavan kunnosta riippuen. 

Kotimies ei tee hoidollisia toimenpiteitä eikä kodinhoitotyötä. Hän ei myös-

kään käy kaupassa, pankissa eikä pankkiautomaatilla. 

 

Yhdellä ihmisellä käyntejä on korkeintaan 2 kertaa kuukaudessa ja tunteja 

maksimissaan yhteensä 6 h/kk. 

 

Ensimmäistä kertaa kotimiestä tarvitessasi ota yhteyttä toimistollemme, niin 

välitämme viestisi kotimiehillemme. Jatkon voit sopia suoraan kotimiehen 

kanssa. 

 

 

 

 

     Kotimiehemme  

     Maija-Liisa Korhonen-Sangwirun ja  

     Kirsti Eklöf-Salminen  

 



22 

 Maahanmuuttajataustaiset omaishoitajat 

 
 

 

Toistaiseksi yhdistyksellämme ei ole resursseja järjestää toimintaa vieraskielisil-

le omaishoitajille, mutta pyrimme auttamaan heitäkin parhaamme mukaan. 

Kielitaidoistamme löytyvät viro sekä kohtuullisen tasoiset englanti, venäjä ja 

ruotsi, joita täydennämme elekielellä ja lämpimällä vastaanotolla. 

 

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry  POLLI on julkaissut useita eri-

kielisiä omaishoitoon liittyviä oppaita. 

Oppaita ja videoita löytyy osoitteesta https://www.polli.fi/other-languages/ 
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Olen Mia Heinonen 48-vuotias perheenäiti, vaimo ja osaomaishoitaja. Hoidan äitini asioi-

ta päivittäin. 

Hän asuu meidän kanssamme samassa talossa, mutta eri asunnossa. 

Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Hämeenlinnassa, sekä Kanta- Hämeen 

hyvinvointialueen aluevaltuutettu. Hämeenlinnan seudun omaishoitajien hallituksessa 

olen nyt toista vuotta. Koen yhdistykseen kuulumisen hyvin tärkeäksi, jotta itse saan tie-

toa omaishoitajuudesta sekä siksi, että voin jakaa tietoa mahdollisimman paljon omais-

hoitajuudesta sekä yhdistyksen toiminnasta.   

Omaishoitajien palvelut siirtyvät 1.1.2023 Hyvinvointialueelle. Minusta on tärkeää, että 

omaishoitajien asioista pidetään huolta, myös muuttuvassa tilanteessa. Yhteistyön merki-

tys kunnissa ja hyvinvointialueella korostuu. Tasa-arvoiset palvelut, yhtenäiset kriteerit ja 

samat palkkiot kaikille turvataan.  

Kirjoitin aloitteen yhdistyksen jäsenten tuella Hyvinvointialueen valtuustolle omaishoidon 

neuvottelukunnan perustamisesta Kanta- Hämeen hyvinvointialueelle. Aloite sai paljon 

allekirjoituksia yli puoluerajojen.  

Aloitteen tarkoituksena oli että, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen päättäjillä ja koko alu-

eella tulee olla selvä käsitys omaishoidon kokonaistilanteesta. Omaishoitoa tulee arvioi-

da ja siihen tulee resursoida riittävästi. Kanta- Hämeen hyvinvointialueelle tarvitaan sel-

keä omaishoitostrategia, jolla omaishoitajien asemaa parannetaan ja yhtenäistetään. 

Strategian tulee huomioida alueen omaishoidon kokonaistilanne, tuen ja palveluiden tar-

peet sekä kehittämiskohteet. 

Kanta- Hämeen hyvinvointialueella päätetään alueen 

omaishoidontuen taso ja kriteerit tuen piiriin pääse-

miseksi sekä omaishoidosta maksettavat palkkiot.  

Taloudellisen tuen ja palveluiden on oltava suhteessa 

omaisen antaman hoivan vastuuseen ja sitovuuteen.  

Kanta-Hämeen Hyvinvointialueelle perustetaan  

omaishoidon neuvottelukunta.  

Omaishoidon neuvottelukunnassa on mukana  

koko maakunnan yhdistysten edustus, virkamiesedus-

tus ja sekä valtuutettuja omaishoidosta vastaavasta 

lautakunnasta.  

Nyt pidän huolta, että aloitteessa olevat asiat muuttu-
vat konkretiaksi. 

 

Hyvää syyskautta toivottaen, 

Mia Heinonen 

Terveisiä aluevaltuutetulta 
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Omaishoitajuutta ja järjestötyötä 

Nuoruudessani ei puhuttu omaishoitajuudesta. Silti se oli läsnä lähipiirissäni monin muodoin. 

Setäni syntyi keskosena 1920-luvulla naapurin saunassa. Todennäköisesti hänestä tuli kehitysvammainen 

bilirubiinin vahingoitettua aivoja. Isovanhempani olivat terästä, ei ollut muuta mahdollisuutta. Poikaa ei 

piiloteltu kammariin vaan laitettiin kouluun. Myöhemmin isästäni tuli hänen holhoojansa.  

Dementiaan tutustuin ensi kertaa, kun mummoni alkoi kärsiä muistamattomuudesta. Varhaisteinistä oli 

hassua, kun mummolla oli kiire leipomaan pullaa omiin häihinsä tai kun hän juoksi loputonta ympyrää pi-

hallamme. 

1960-luvun alussa läheisteni vauvan kilpirauhasen vajaatoimintaa ei osattu hoitaa, joten se johti lapsen 

kehitysvammaisuuteen. Myöhemmin toisella läheiselläni todettiin Williamsin syndrooma. Vanhempieni 

suvut ovat olleet humaaneja, asiat on hyväksytty ja hoidettu tekemättä niistä suurta numeroa. 

Itse en samaan pystynyt. Lapseni syntymän myötä menin riekaleiksi järkytyksestä ja siitä toivuttuani halu-

sin kertoa koko maailmalle kaiken. Se, mikä on ihmisille tuttua, se on normaalia. Salassa pidettävät asiat 

ovat luonnottomia, vääriä, hävettäviä, salailu raskaampaa kuin totuuden kertominen. 

Massiivinen aivoverenvuoto toi tulleessaan liikunta-, kuulo-, näkö- ja kehi-

tysvammat, epilepsian, loppuelämän vaipparumban, rikkonaiset yöt ja 

kommunikaatiovaikeudet. Olen aiemmassa työssäni itkenyt salaa silkasta 

väsymyksestä, sietänyt joustoistani kateellisten työkavereiden heittoja ja 

oikeuksiani pimittäviä viranhaltijoita, pelännyt hoidosta väärien lääkkeiden 

tai riekaleiksi revityn paidan kanssa kotiin tulleen lapsen puolesta. Olen 

pakkosyöttänyt tuntoyliherkkää lasta, nukkunut yökausia sairaalan ret-

kisängyllä, korjannut väsyneen hoitajan sängylle unohtamat sakset pois ja 

kuunnellut kiireisen laboratoriohoitajan kiukkua, kun ymmärtämätön lapsi on vastustanut verikoetta. Elä-

mä on monesti ollut täyttä helvettiä. Mutta kuten luvattoman moni omaishoitaja joutuu tekemään, minä-

kin olen venynyt äärimmilleni ja selviytynyt pahimmistakin päivistä.  

Meillä jokaisella on myös kokemusta ja suurta kiitollisuuden aihetta kohtaamisista ymmärtävien ja am-

mattitaitoisten lääkärien, hoitajien, lähihoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Huoli on silti joka päivä 

nakertamassa jaksamistamme.  

Kun äitini liikkuminen kävi hankalaksi, isästäni tuli jälleen omaishoitaja. Tällä kertaa virallinen ja rekiste-

röity. Huoli hänet viimein kaatoi. Pienet päiväunet auttavat, ei äitiä voi jättää yksin. Päiväunien jälkeen isä 

ei enää kävellyt eikä puhunut. Äiti jäi asumaan yksin. Kotihoito piipahti päivittäin, minä kävin sadan kilo-

metrin päästä siivoamassa ja lähellä asuva siskoni hoiti monia pikkuasioita. Hiljainen yksinäisyys tuntui 

aina käydessä musertavalta. Isän kuoltua äiti muutti vanhustentaloon alkavan alzheimerinsa kanssa. 

Vertaistuki on meille jokaiselle tärkeää. Liian monelle vertaistukeen osallistuminen on kuitenkin liian vai-

keaa. Mistä hoitopaikka muutamaksi tunniksi, tai kotiin luotettava hoitaja, 

jonka läheisemme hyväksyy. Kyse ei ole nirsoudesta vaan hoidettavalle häm-

mennystä ja ahdistusta aiheuttavasta tilanteesta.  

Muistan omasta ensimmäisestä vertaistapaamisesta naisen, joka pääsi kaup-

paan kahdesti kuussa. Jokaiseksi yöksi hän raahasi sänkynsä karkailevan äitin-

sä makuuhuoneen oven eteen, että uskalsi nukkua yönsä jotenkuten rauhas-

sa. Jos olisin silloin jaksanut häntä auttaa, olisin tarjonnut apuani. Myöhem-

min en enää häntä nähnyt tai muistanut edes hänen nimeään. Paljoa en voi 

nytkään tehdä, mutta olen iloinen työstäni yhteisessä yhdistyksessämme, 

omieni parissa. Yhdessä jaksamme paremmin. 

 - Teija Halonen, 19-vuotiaan erityislapsen äiti ja järjestöassistentti 
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Minitalossa isoja asioita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä  päästämme kaikki kadun kulkijat kurkistamaan omaishoitajan arkeen. 

Sisustamme yhdistyksemme toiseen näyteikkunaan omaishoitajuudesta kertovan pysyvän 

näyttelyn. Minikerrostalossa asuu erilaisia omaishoitoperheitä: lastaan ja puolisoaan  

hoitavia, entisiä ja maahanmuuttajataustaisia omaishoitajia. 

Syksyn työpajoissa valmistamme taloon huonekaluja, sisustustavaroita, apuvälineitä ja  

tuunaamme barbi-kokoisista nukeista asukkaita taloon. Työpajojen ajankohdat löytyvät  

sivuilta 9 ja 12. 

Jos et pääse mukaan työpajoihin, voit osallistua myös etänä talon sisustuksen suunnitte-

luun ja valmistamiseen. Lähetä ideoitasi tai pyydä ohjeita teija@hmlomaishoitajat.fi. 

Taloon ovat tervetulleita myös valmiit pikkuesineet ja kierrätysmateriaalit  

(esim. pienikuvioiset kankaanpalat, puutikut, helmet, maalinloput jne.). 
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           Parantava proteiini  

 

Moni meistä ajattelee, että haava paranee kunhan vain sitä puhdistaa ja vaihtaa siteet riittä-

vän usein. Ravinnon merkityksestä harvoin puhutaan, vaikka ravinto on yksi tärkeimmistä 

asioista sairauksien eli myös haavojen hoidossa. Proteiini on lihasten ja luuston rakennusai-

ne ja edesauttaa haavojen parantumista. Ihmisen ikääntyessä elimistö ei kykene hyödyntä-

mään kaikkea saamaansa proteiinia, jonka vuoksi sitä suositellaan saatavaksi hiukan enem-

män kuin työikäisillä. Ikävuosien ohella toimintakyky ja terveyden tila vaikuttavat tarvitta-

vaan määrään. Nyrkkisääntönä voisi kuitenkin pitää yli 64-vuotiailla proteiinin tarvetta noin 

1,2-1,4 g painokiloa kohti/vrk ja nuoremmilla noin 1,1-1,3 g painokiloa kohti. Sairauksista 

toipuvilla proteiinin tarve on noin 1,5 g painokiloa kohden.  

Proteiinia tulisi saada päivän mittaan tasaisesti, mielellään viidellä eri aterialla. Näin elimis-

tö kykenee sen parhaiten hyödyntämään. Pääaterioilla proteiinia tulisi olla noin 25-30 g. Ja 

jos riittävää tavoitetta ei saavuta ravinnosta, voi ottaa lisäksi käyttöön lisäravinnevalmisteita 

(proteiinijuomia ja -jauhetta, Nutridrinkkejä). 

Haavan paranemiseen vaikuttaa myös hyvä hapen saanti haavan alueelle. Liikkuminen ja ve-

renkierron vilkastuttaminen alueella edistää haavojen paranemista. Tupakointi olisi syytä 

jättää pois tai ainakin merkittävästi vähentää, jotta hyviä tuloksia haavanhoidossa saisi ai-

kaan.  

Ravitsemuksen kannalta tulisi kiinnittää huomiota myös vitamiinien ja kivennäisaineiden 

saantiin. Mm. sinkin puute hidastaa haavojen paranemista ja kalsium ja D-vitamiinit aut-

tavat välttämään haavainfektiokierrettä. 

Hyviä Proteiinin lähteitä Annos Proteiinia 

Maito, piimä, jogurtti 2 dl (lasillinen) 6–7 g 

Proteiinijuomat 2 dl (lasillinen) 12–16 g 

Kovat juustot 10 g (höyläviipale) 2–3 g 

Raejuusto 100 g 16 g 

Maitorahka ja proteiinirahkat 100 g 10–12 g 

Maitoon keitetyt puurot 200 g (pieni annos) 8–10 g 

Kananmuna 1 kpl (60 g) 7 g 

Kala 100 g 10–25 g 

Liha 100 g 20–30 g 

Liha- ja makkaraleikkeleet 10 g (siivu) 1–3 g 

Leivät 30 g (viipale) 2–3 g 

Soijapavut tai -rouhe, keitetty 100 g 15–16 g 

Muut pavut, keitetyt 100 g 10–16 g 

Herneet, tuoreet ja keitetyt 100 g 5–6 g 

Linssit ja kikherneet, keitetyt 100 g 7–9 g 

Pähkinät ja mantelit 30 g 4–14 g 

Soijamaito ja -jogurtti 2 dl (lasillinen) 6–8 g 
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Jäsenedut ja kannatusjäsenemme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminimi Christian Klossner: Klassinen hie-

ronta ja mobilisaatio –20% 

Varaa kotikäynti numerosta 044-9753763.  

Younga Hämeenlinna, Eva Travanti: Kaikki 
tunnit ja kurssit –15% (ei vesijumppa) Ryh-
mäliikuntaa, joogaa ja kuntosaliharjoittelua.                          

Valotila,  Aulangontie 44 ,  13220 Hml                                                     
Puh. 050 358 6575         www.younga.fi 

Dali SILVER STAR: Kaikki palvelut ja tuotteet 10 %  

Erilaiset hoidot, tuotteet ja kampaamopalvelut.  

Palokunnankatu 10, 13100 Hämeenlinna 
Puh. 03 653 3644 ,    www.dalia.fi                        

Viipurintienkukka: Kaikki tuotteet –10% 

Viipurintie 27, 13210 Hämeenlinna                                   

Puh. 03 617 1117                                        

posti@viipurintienkukka.fi 

 Cafe Raparperi Renko: Kahvilatuotteet –10%. 

 Topenontie 8, 14300 Renko                                                

Feeling 1 Kuntosali: Kuntosalipalvelut ja ryhmälii-

kuntatunnit –10%.  

Jyrätie 8 A (Jyrätien Liikuntahallit),  13500 Hml                                                

Puh. 050 407 0803,     www.feeling1.fi                                      

DreamCare: Tuotteet paikan päällä –10% korttia 

näyttämällä. Verkossa -10% koodilla HMLOH10. 

Arjen apuvälineet, suojat, sairaanhoito yms. 

Vanajantie 4, 13110 Hämeenlinna                                            

Puh. 050 523 0080 , asiakaspalvelu@dreamcare.fi                                          

www.dreamcare.fi 

Hieronta- ja hyvinvointipiste  

Sanna Veuro: Kaikki palvelut –10%. 

Vanainkatu 4 B 58, 13200 Hämeenlinna                                             

Puh. 044 5441300                                             

www.hierontajahyvinvointipistesannaveuro.fi                                                                                  

Scandic Aulanko, Scandic Eden Nokia ja Scan-

dic Laajavuori: Kylpylöiden kertalipusta -20%  

kaikkina viikonpäivinä (pois lukien vkot 8-9, 

pääsiäinen, heinäkuu ja vkot 42-43).Etu on 

max. neljälle eli kortinhaltija ja kolme muuta. 

 Saat kyseisen alennuksen näyttämällä yhdistyksen jäsenkortin asioinnin yhteydessä. 

KANNATUSJÄSENEMME 

Parturikampaamo Linna Style Oy  

Mäki-Uuro Oy (Jarmo Mäki-Uuro) 

Kukkatalo ja Hautaustoimisto  

                                   Petri Kouhia Ky  

Hämeen Terveyssisar  

Toiverannan Koti - ja Siivouspalvelu Ay 

K-H Muistiyhdistys 

Kodin Tukitiimi  

Kalvolan seurakunta 

Hattulan seurakunta 

Tiiriön Apteekki          

Hattulan Apteekki      

Jukolan Apteekki          

Hämeenlinnan Keskusapteekki  

Sivina Oy       

Ensiapulainen, sairaanhoitaja Heli Rainio 

Hämeen Hautauspalvelu 
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  IKÄIHMISTEN PALVELUT (65 v. täyttäneet) 

 
Ikäihmisten palveluohjaus selvittää ikäihmisten palvelutarpeita ja auttaa 
palveluiden järjestämisessä.  
Ikäihmisten palveluohjaajat auttavat sinua puhelimitse ma, ke ja pe klo 9 -10 ja ti ja 
to klo 12 -13. 
 
Keskusta ja Kalvola p. 03 621 6710. (Linnanniemi, keskikaupunki, Keinusaari/
asemanseutu, Kantola, Kalvola) 
Eteläinen ja pohjoinen kantakaupunki p. 03 621 6720. (Myllymäki, Nuppola, Kan-
kaantausta, Virveli, Hattelmala, Miemala, Kirstula, Pikku-Parola, Viisari, Ojoinen-
Puistomäki, Kauriala) 
Läntinen, itäinen ja kaakkoinen kantakaupunki sekä Renko p. 03621 6730. 
(Vuorentaka, Hirsimäki, Nummi-Voutila, Jukola, Luolaja, Loimalahti, Sairio, Papin-
niitty, Hätilä, Idänpää, Katinen, Kukostensyrjä, Paavolankulma, Velssi-Kankainen, Ka-
tuma, Käikälä, Harviala, Paikkala, Äikäälä, Renko) 
Ydin-Häme p. 03 621 6740. (Lammi, Tuulos, Hauho)  
Voit lähettää yhteydenottopyynnön palveluohjaajille sähköpostitse ikaihmis-
ten.palveluohjaus@hameenlinna.fi.  
 
Sosiaalityön tiimi pyrkii tukemaan ikäihmisiä sosiaalisissa ongelmissa ja vaikeissa 
elämäntilanteissa. 
Sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja ma-to klo 9-10 p. 03 6212 687 
 
SAS-palveluohjaaja vastaa ympärivuorokautiseen hoivaan liittyviin kysymyksiin. 
Puhelinaika ma. ke ja pe klo 9 – 11 sekä ti ja to klo 12 – 13, p. 03 621 2686. 
Muistikoordinaattorin palvelut on suunnattu ensisijaisesti säännöllisten palvelujen 
piiriin kuulumattomille muistisairausdiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän lähei-
silleen p. 03 621 4436. 
Muistitutkimuksiin ja muistivastaanotolle voi hakeutua oman terveysaseman kautta. 
Palvelusihteerit vastaavat ikäihmisten kotihoidon ja pitkäaikaishoivan sekä mielen-
terveyskuntoutujien asumispalveluiden maksupäätöksistä ja laskutuksesta.  
Puhelinaika arkisin klo 9–10 p. 03 621 2487, asiakasoh-
jaus.laskutus@hameenlinna.fi. 
Palvelusihteerien lähijohtaja p. 046 921 6633 
Mielenterveysasumispalveluiden palveluohjaajat p. 03 621 5116 tai 03 621 4435  
 
Yksikön johtaja p. 040 530 3121 

Hämeenlinnan palvelut 

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/asiakasohjaus/ikaihmisten-palvelujen-yhteystiedot/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/terveysasemien-palvelut/
mailto:asiakasohjaus.laskutus@hameenlinna.fi
mailto:asiakasohjaus.laskutus@hameenlinna.fi
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VAMMAISPALVELUT (alle 65-vuotiaat) 
 
Vammaispalvelujen asiakasohjausyksikön yhteystiedot 
 
Osoite: Ansarikuja 1 A (0. krs), 13100 Hämeenlinna 
Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen  
vammaispalvelut@hameenlinna.fi 
 
Sosiaaliohjaajat 
 

aikuiset ja ikääntyvät n. 40 v -> p. 040 773 9806  
aikuiset n. 18 – 40 v. p. 050 477 5240  
nuoret n. 10 – 18 v. p. 050 470 5099  
lapset  0 – n. 10 v.  p. 050 524 2475  
asumispalvelut p. 050 467 9834 tai p. 050 471 7149  
vammaisten ja ikäihmisten perhehoito  p. 050 594 2174 

 

 

  Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelun (makupa) 
palveluntuottaja on muuttunut.  
 
1.7.2022 alkaen kyyti tilataan Taksi Helsinki puh. (03) 4108 

1617  

sosiaalipalvelujen neuvontapiste 

Käyntiosoite: 
KELA, Rauhankatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Avoinna: ma, ke, pe klo  9-12 ja 13-16 sekä  ti ja to klo 9-12 

 
sosiaalipalvelujen neuvontapuhelin p. 03 621 3303 

Ma, ti, to, pe klo 9-12 ja ke klo 13-15 

mailto:vammaispalvelut@hameenlinna.fi
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  IKÄIHMISTEN PALVELUT 
 
Palveluohjaajilta saat tietoa mm. 
omaishoidontuesta 
kotihoidon palveluista 
asumispalveluista 
tukipalveluista, kuten turvapuhelinpalvelu ja ateriapalvelu 
taloudellisista etuuksista (Kelan hoitotuki ja asumistuki) 
 
Palveluohjaajat (ma-pe klo 9.00–15.00) 
Jenni Jokelainen p. 050 521 9893 jenni.jokelainen@hattula.fi 
Mari Kuningas p. 050 079 0034 mari.kuningas@hattula.fi 
 
Muistihoitaja Susanna Pulkkinen p. 050 543 8464 
susanna.pulkkinen@hattula.fi  
Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala 
Vastaanotto vain ajanvarauksella. 

 
  VAMMAISPALVELUT 
 
Vammaispalveluina järjestetään vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja  
tukitoimia sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja.  
Tarkoituksena on edistää hattulalaisten vaikeavammaisten ja kehitysvammais-
ten edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. 
Palveluita haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalveluiden sosiaalityöhön. 
 
Soitettaessa vammaispalveluiden sosiaalityön numeroon 050 326 0260,  
puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään, jossa käytössä on kaksi toimin-
toa ohjeistuksineen: 1. puheviesti tai 2. takaisinsoitto 
Takaisinsoittoon tallentuneet puhelut pyritään soittamaan arkipäivisin klo 13 
mennessä. 
Tekstiviestit lähetetään numeroon: 045 7396 5659. 

Hattulan palvelut 
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Asiakasohjauksen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti  
ikääntyville, vammaisille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan ta-
voitteena on edistää ikääntyvien sekä  
vammaisten henkilöiden hyvinvointia koko Janakkalan alueella. 
Asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa ottamalla yhteyttä asiakasohjauspuheli-
meen. Tarvittaessa asiakkaalle sovitaan palvelutarpeen arviointi kotiin tai tapaa-
minen palveluista vastaavan asiantuntijan vastaanotolle.   
 
 
Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin kello 8-16  
numerossa 03 680 1883.  
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Jos linjamme ovat varattu, kuuntele nau-
hoite ja toimi ohjeistuksen mukaisesti, niin palveluohjaaja soittaa sinulle mahdol-
lisimman pian. 
 
Voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen asiakasohjaus@janakkala.fi 
 
 
 
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus 
Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki 
 
Ennaltaehkäisevät palvelut, palvelupäällikkö Sanna Mero,  
Tapailanpiha 11, 14200 Turenki 
Puh. 03 680 1597, sanna.mero@janakkala.fi 

Janakkalan palvelut 

mailto:asiakasohjaus@janakkala.fi
mailto:sanna.mero@janakkala.fi
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Tunnetko henkilön, joka hoitaa omaistaan ja jolle yhdistyksemme  

jäsenyydestä voisi olla apua, hyötyä ja iloa? 

Tai yrityksen, joka haluaisi tukea toimintaamme? 

Osoitteessa https://omaishoitajat.fi/jasenasiat/ voi liittyä jäseneksi ja kannatusjäseneksi 
tai ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai erosta. Liittymislinkin löydät myös meidän koti- 
sivuiltamme https://www.hmlomaishoitajat.fi 
Meille voi myös soittaa, lähettää teksti-/WhatsApp-/Messenger-viestiä tai sähköpostia. 

Yhteystiedot löydät sivulta 3  — tai voit käyttää alla olevaa korttia. 

 

 

Seuraa ilmoitteluamme kotivuillamme www.hmlomaishoitajat.fi ja Hämeenlinnan 
kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla. 

Meidät löytää myös Facebookista nimellä 
Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry 

Yhdistyksemme  voi sääntöjen mukaan ottaa vastaan myös lahjoituksia 

ja testamentteja. Mikäli haluat lahjoittaa esimerkiksi merkkipäivämuis-

tamiset yhdistyksellemme, ne voi osoittaa Lammin osuuspankkiin yhdis-

tyksemme tilille FI73 4712 0010 0246 86.   Laitamme hyvän kiertämään 

järjestämällä toimintaa omaishoitajille. 

 

Liittymisen yhteydessä kysymme yhteystietojesi lisäksi syntymävuotesi tilastointia 

varten sekä haluatko Lähellä –lehden paperisena kotiisi. 

https://omaishoitajat.fi/jasenasiat/
https://www.hmlomaishoitajat.fi
http://www.hmlomaishoitajat.fi

