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Hyrian opiskelijat järjestivät omaishoitajille viimevuoden marras – joulukuussa 

erilaisia virkistyshetkiä. Lähihoitajiksi iltaopintoina opiskeleville annettiin kou-

lun kautta mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön. Se oli koulun puolesta 

erinomainen idea, sillä se antaa mahdollisuuden oppia tärkeitä asioita sekä 

nähdä osaltaan minkä vuoksi lähihoitajan työtä tehdään. Merkittävää lähihoita-

jan työssä ei ole vain ihmisen fyysinen hoitaminen vaan myös psyykkisten ja 

henkisten voimavarojen tukeminen, kuten läsnäolo, kuuntelu ja ymmärrys. Lä-

hihoitajien opiskelussa korostuu yhä enemmän eettiset arvot ja periaatteet, 

joissa huomioidaan ihminen kokonaisuutena, tuomitsematta ja arvostaen.  

Projektit antoivat opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella sekä järjestää 

omaishoitajille virkistäviä ja rentouttavia hetkiä, jotka antavat voimia arjen kes-

kelle. Suunnittelussa oli paljon pohdintaa. Huomioon tuli ottaa erilaisten omais-

hoitajien elämäntilanne sekä järjestää mahdollisimman moninaista toimintaa, 

että kaikki osallistuvat saisivat jotain irti hetkistä. 

Yhteensä järjestettiin viisi erilaista tapahtumaa, joista kolme olivat Hämeenlin-

nassa, yksi Hauholla ja yksi Hattulassa. Yksi Hämeenlinnan tapahtumista oli 

suunnattu erityisesti erityislasten vanhemmille, jonne myös lapset pääsivät mu-

kaan. Lapsille oltiin järjestetty erilaista toimintaa, kuten temppurata, kirjapiste 

sekä puuhapiste, jossa oli erilaisia askarteluja. Vanhemmat saivat mahdollisuu-

den jättää lapsensa tulevien lähihoitajien hoitoon touhuamaan. Sekä osallistua 

rentoutukseen, käsihoitoihin ja aikuisille suunnattuun askarteluun. 

Hämeenlinnan kaksi muuta tapahtumaa, sekä Hauhon ja Hattulan tapahtumat 

olivat kaikille omaishoitajille avoimet. Niihin kuuluivat joulukoristeiden tekoa 

soodataikinasta, musabingoa kahvipalkinnolla, pipareiden koristelua sekä niska-

ja hartiahierontaa. 

Hyrian opiskelijoiden tapahtumia on tulossa jatkossa lisää, tervetuloa mukaan! 

Suuri kiitos Hyrian opiskelijoille sekä kaikille osallistuneille! <3 

HYRIAN OPISKELIJOIDEN VIRKISTYSPÄIVÄT 
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    Tiesithän, että myös kotisivuillamme on                        

     linkit kuntien palveluihin 
 
 
HÄMEENLINNA: 
 
Muistikoordinaattori Nina Autio 
 

Viime kesänä aloitti Hämeenlinnassa ikäihmisten asiakasohjausyksikös-
sä muistikoordinaattori. Muistikoordinaattorin päätehtävä on muistisairai-
den kotona asumisen tukeminen ja arviointi. Hänen palvelunsa on suun-
nattu ensisijaisesti säännöllisten palvelujen piiriin kuulumattomille muisti-
sairausdiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen.  
 
Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9–11. 
Talaskuja 3, 1 krs 
13200 Hämeenlinna  
puh: (03) 621 4455 
nina.autio(at)hameenlinna.fi 
 
 
Omaishoidon koordinaattorien yh-
teystiedot  
 

Saara Harju  

puh: (03) 621 4422 

saara.harju(at)hameenlinna.fi 

 

 
Martta Tommila 

puh: (03) 621 2490 

martta.tommila(at)hameenlinna.fi 

 

 
 
 
 

Minna Suomalainen 
puh: (03) 621 5124 
minna.suomalainen(at)

 



Vammaispalvelun yhteystiedot  

 

 

Katriina Sillman 

sosiaaliohjaaja 03 621 2459  

0 v. – n. 13 v.  

 

Katriina Mehtonen 

vs. sosiaalityöntekijä 03 621 2377 

22 v. – 

 

Janica Rahkonen 

sosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut 

 03 621 2745 

 22 v. – 

 

 

 

 

 

 

Yleinen neuvonta ikäihmisten palveluista 
Palveluneuvojilta saa ikäihmisiä koskevaa yleisneuvontaa kaupungin,  
yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista sekä tietoa erilaisista ate-
riapalveluista.  
p. 03 621 3103, arkisin 9.00–16.00 
 
 
 
 
 
 
Ikäihmisten perhehoito Perhehoitoyksikkö Kanerva 
Perhehoitoa tarvitsevat ikäihmiset ohjautuvat perhehoitoon kuntien pal-
veluohjauksen kautta.   
Lisätietoa:  
Reija Lumivuokko                                                                                      

sosiaaliohjaaja 

p. 03 621 4138 tai 050 307 9158 

Minna Järvinen 

sosiaaliohjaaja 03 621 2454 

13 v. – n. 21 v.  

Tiina Lagstedt 

vs. sosiaaliohjaaja 03 

621 2447 

22 v. - 



Sari Kiviranta                                                                                                   
vs. sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö                      

sari.kiviranta@hattula.fi 

P.050 326 0260

Ikä keskuksen äsiäkäsohjäuspuhelin 

Asiakasohjauspuhelimen kautta Ikäkeskuksen uudet asi-

akkaat ohjautuvat palveluiden piiriin. 



Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuol-
lon eri palveluissa sekä neuvoa potilaita ja terveydenhuollon henkilöä potilas-
lain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi tiedonsaantia, itsemää-
räämisoikeutta ja hoidon saatavuutta koskevissa asioissa. Potilasasiamies ei tee 
hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja. 

 neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
 ohjaa ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja kor-

vausvaatimuksen laatimisessa 
 tiedottaa potilaan oikeuksista 
toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja Hämeenlinnan terveyskeskuksessa on 2 

potilasasiamiestä. Molemmat potilasasiamiehet palvelevat sekä sairaanhoito-

piiriä että terveyskeskusta koskevissa asioissa. 

  

Puhelinajat 

Potilasasiamiehillä on samanaikainen asiakkaille suunnattu puhelinaika ma, ke 

ja pe klo 9-11. Muina aikoina potilasasiamiehet vastaavat puhelimeen mahdol-

lisuuksien mukaan.  

Potilasasiamiesten puhelinaikoina palveleva yleisnumero on 03-629 3204. Ky-

seinen numero ”etsii vapaata potilasasiamiestä”. Mikäli ei ole väliä kenen poti-

lasasiamiehen kanssa potilas asioi, puhelu kannattaa ottaa tähän numeroon. 

  

Potilasasiamiehillä säilyvät lisäksi henkilökohtaiset numerot, joista potilasasia-

miehiä voi tavoitella: 

Tiina Ketola 03-629 5206 

Anja Piispanen 03-629 3205  

Asiakastapaamisiin tulee varata aika etukäteen puhelimitse. 

  
Lähde: http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Yhteystiedot/Potilasasiamies1/ 





Tässä hyvä syy levätä hetki... 

Ylä- ja alaluomilla on pieniä meibomian rauhasia, jotka erittävät luomireunalle 
avautuvien tiehyiden kautta öljymäistä eritettä. Tämä öljy voitelee ja puhdistaa 
silmän pintaa ja edesauttaa kyynelnesteen tasaista leviämistä silmän pinnalle. 

Epänormaali paksuuntunut vahamainen erite muuttuu takaisin juoksevaksi öl-
jyksi noin 40 asteen lämpötilassa. Säännöllinen vähintään 5 minuuttia kestävä 
silmäluomien lämmittäminen yhdistettynä luomin hierontaan avaa tukkeutu-
neet rauhaset ja mahdollistaa normaalin öljyn ja kyynelnesteen levittäytymisen 
silmän pinnalle. Kyynelneste on veden ja öljyn muodostama kokonaisuus, mo-
lempia tarvitaan pitämään silmän pinta kosteana ja terveenä. Kyynelnesteen 
pinnalla oleva meibomian rauhasista erittyvä öljy ehkäisee kyynelnesteen haih-
tumista. 

Silmäluomien lämmittämiseen on aikaisemmin suositeltu käytettäväksi kangas-
taitosta, joka on lämmitetty kastamalla se kuumaan veteen. Se kuitenkin jääh-
tyy liian nopeasti ja on epämiellyttävä käytössä. Kapea kauratyyny sukan sisäs-
sä. 

Varmista, että lämpöhaudepussi on miellyttävän lämmin, ei liian kuuma, ja ase-
ta se suljetuille luomille 10 minuutiksi. Pussin musta puolisko on viileämpi ja 
silkkinen kuumempi. Aseta pussin musta puolisko ensin luomille ja sen jäähty-
essä voit kääntää silkkisen puoliskon luomien päälle. 

Heti luomien lämmittämisen jälkeen, hiero silmäluomia hellävaraisesti, mutta 
varmasti, puhtaalla sormenpäällä sivelemällä sisänurkasta ulkonurkkaan päin. 
Tämän aiheuttama paine työntää öljyistä eritettä rauhasista. Jatka näin noin 30 
sekunttia. 

Suositeltu käyttötiheys on kaksi kertaa päivässä ensimmäisen kahden viikon ai-
kana, jonka jälkeen 3-4 kertaa viikossa yleensä riittää pitämään meibomin rau-
haset kunnossa.  

Lähde: Silmille.fi 



 

 

 

Koostanut: S. Kollanus, M. Adams 

Kuvat: S. Kollanus, M. Adams, R. Viitala 


