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HÄMEENLINNAN SEUDUN  

OMAISHOITAJAT RY 

Kirkkorinne 4 

13100 HÄMEENLINNA 

hmlomaishoitajat@pp.inet.fi 

Omaistoiminnan ohjaajat: 

Susanna Kollanus 040 727 7276/

Susanna@hmlomaishoitajat.fi 

Margit Adams 040 727 7237/

Margit@hmlomaishoitajat.fi 

Järjestöassistentti: 

Laura Ala-Korpi 040 772 3473/

Laura@hmlomaishoitajat.fi 

Nettisivumme: 

 www.hmlomaishoitajat.fi 

HALLITUS VUONNA 2021 

Puheenjohtaja        

Leenamaria Keipilä                 

Puh. 040 526 6632 

Varapuheenjohtajat       

Riitta Ilola-Seppälä             

Airi Suuronen 

Taloudenhoitaja         

Leena Pietilä 

Muut jäsenet: 

Tuulikki Alsta            

Mia Heinonen          

Veikko Holmqvist           

Aulis Leppäsalo                 

Hannu Tähtivalo 

Hallituksen jäsenten sähköpostit muotoa 

etunimi@hmlomaishoitajat.fi 

Kaikille avointa OmaisOiva-toimintaa 

• Omaishoitajien valmennus (OVET)  

• Tukea, ohjausta ja neuvontaa 

• 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 lauantain 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. 

mailto:hmlomaishoitajat@pp.inet.fi
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Yhdistyksen kannatusjäsenet 2021 

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      

Aulangon apteekki 

Kalvolan Apteekki     

Jukolan Apteekki          

Hämeenlinnan Keskusapteekki  

Sivina Oy       

Ensiapulainen, sairaanhoitaja Heli Rainio 

MUUT TUKIJAT VUONNA 2020 

Kantolan Korttituote, royalty-sopimus  

Hämeenlinnan kaupunki, tila-avustus  

Parturi-Kampaamo Mari-Mikko  

Kuvataiteilija Heli Huotala (taululahjoituksia myyntiin)  

KIITÄMME LÄMPIMÄSTI KAIKKIA JÄSENIÄMME JA TUKIJOITAMME! 
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Jäsenedut tukijoiltamme 

 Saat kyseisen alennuksen näyttämällä yhdistyksen jäsenkortin asioinnin yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminimi Christian Klossner: Klassinen 

hieronta ja mobilisaatio –20% 

Varaa kotikäynti numerosta 044-9753763.  

Younga Hämeenlinna, Eva Travanti: 
Kaikki tunnit ja kurssit –15% (ei vesi-
jumppa) 

Ryhmäliikuntaa, joogaa ja kuntosalihar-
joittelua.                          

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

Dali SILVER STAR: Kaikki palvelut –10 %  

Kauneudenhoitoa (mm. hoidot, ihon puh-

distus ja hieronnat) ja kampaamopalveluja.  

Palokunnankatu 10 

13100 Hämeenlinna 

Puh. 03 653 3644                                

www.dalia.fi 

Viipurintienkukka: Kaikki tuotteet ja 

palvelut –10% 

Viipurintie 27 

13210 Hämeenlinna                                  

Puh. 03 617 1117                                       

posti@viipurintienkukka.fi 

Ranjith Kumar Oy: Kahvilatuotteet –10%. 

Cafe Raparperi Renko                                

Topenontie 8 

14300 Renko                               

Feeling 1 Kuntosali: Kuntosalipalvelut ja 

ryhmäliikuntatunnit –10%.  

Jyrätie 8 A (Jyrätien Liikuntahallit)          

13500 Hämeenlinna                                          

Puh. 050 407 0803                                           

www.feeling1.fi 

DreamCare: Tuotteet –10% 

Tuotteet on jaettu kuuteen eri kategoriaan: 

inkontinenssi, hygienia, arjen apuvälineet, 

sairaanhoito ja ensiapu, suojaus sekä hoito-

vaatteet. 

Vanajantie 10A ovi B 

13110 Hämeenlinna                                           

Puh. 050 523 0080                                              

asiakaspalvelu@dreamcare.fi      

www.dreamcare.fi 

Hieronta– ja hyvinvointipiste Sanna Veu-

ro: Kaikki palvelut –10%. 

Vanainkatu 4 B 58 

13200 Hämeenlinna                                             

Puh. 044 5441300                                             

www.hierontajahyvinvointipistesannaveuro.fi                                                                                                           
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Varapuheenjohtajan palsta 

Viime vuosi on ollut kaikkien meidän elinaikamme erikoisin. 

Uutiset koronasta hiipivät loppuvuodesta 2019 lähtien pikku hiljaa 

keskuuteemme. Alkuun tuntui, että ei kosketa varmaankaan meitä... 

sitten virus alkoi tulla vähitellen aina vain lähemmäksi ja lähemmäksi. 

Se ei ollutkaan pahaa unta, vaan todellisuutta, johon oli suhtaudutta-

va vakavasti. Ja täytyy todeta, että taas me suomalaiset olemme olleet 

tottelevaista kansaa ja pääosin sen ansiosta olemme päässeet vähem-

min vaurioin verrattuna useimpiin muihin maihin. 

Omaishoitajia, ikääntyneitä, sairaita, palvelukotien asukkaita ja monia 

muita korona-aika on koetellut kovasti. Intervallijaksoja ei ole ollut 

normaalisti käytössä, vapaapäivät ovat jääneet omaishoitajilta käyttä-

mättä, ryhmätoiminnat ovat olleet tauolla ja monet sosiaaliset ja 

kulttuuriset tapahtumat ovat peruuntuneet. 

Vuosi 2020 on haastanut meidät uudenlaiseen toimintaan, ja olemme 

ottaneet haasteen vastaan. 

Yhdistyksemme erinomaiset työntekijät Margit, Susanna ja Laura ovat 

johdattaneet meidät loistavasti digiaikaan. He ovat mahdollistaneet 

tapaamiset netin välityksellä järjestäen erilaisia verkkotapaamisia, -

keskusteluja ja -luentoja Facebookin kautta. Lisäksi me hallituksen jä-

senet olemme kokoustaneet Teams-sovelluksen kautta ja osallistuneet 

sen välityksellä erilaisiin koulutuksiin. 

Meitä on keskuudessamme paljon, jotka eivät ole vielä mukana tässä 

digiajassa. Erityisesti heihin olemme pitäneet yhteyttä puhelimitse, 

kirjeitse ja kahdenkeskisissä tapaamisissa.  Puhelinkeskustelut ovat ol-

leet erittäin voimaannuttavia. 
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Ihmiset ovat avoimesti purkaneet tuntojaan, ja itsellänikin on ollut mo-

nia antoisia, syvälle meneviä keskusteluja. Omaishoitajien, yksinäisten 

ja muiden läheisten arjen haasteet ovat tulleet tutuiksi, ja sitä kautta 

ymmärrys työmme tärkeydestä lisääntynyt. 

Omaishoitajaliitto ja paikallisyhdistykset ovat olleet tänä aikana esillä 

tiedotusvälineissä. Pyrimme olemaan mukana vaikuttamassa Sote-

uudistuksessa omaishoitajien aseman parantamiseen. Omaishoitajuus 

tulee tulevaisuudessa lisääntymään merkittävästi. Tehkäämme siis yh-

teistyötä, jotta saamme työn omaishoitajana inhimilliselle tasolle. Pi-

detään tulevaisuudessakin yllä nyt opittua keskustelukulttuuria; soitel-

laan, jutellaan kohdatessa, ennen kaikkea kysytään: Mitä kuuluu? 

Tässä tiedotteessa on tarjolla monenlaisia tapahtumia ja ryhmiä. Kun 

pikku hiljaa elämämme alkaa normalisoitua, lähdetään runsain joukoin 

mukaan viettämään mukavia yhdessäolon hetkiä! 

Uskon, että tämä aika jättää jälkeensä ymmärryksen siitä, kuinka tär-

keitä olemme toisillemme ja kuinka merkityksellistä on huolenpito ja 

vastuunkanto läheisistämme. 

 

 Toivotan kaikille hyvää Uutta 

 Vuotta 2021!  

  

 Riitta Ilola-Seppälä  

 varapuheenjohtaja 
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Toimintaa keväällä 2021 



9 



10 



11 

 

 



12 

Haaveiletko hetkestä hengähtää? 

Mitä sinulle kuuluu? Miten sinä jaksat?  

Mikä on arvokasta ja tärkeää elämässäsi tänään? Entä huomenna?  

Järjestämme yhdessä valokuvaaja Leena Louhivaaran kanssa MINÄKUVA-
työpajoja omaishoitajille tammikuusta 2021 alkaen. 

MINÄKUVA on menetelmä, jossa sinulla on mahdollisuus tutkia omaa jaksamistasi valo-
kuvan ja kuvasta kirjoittamisen keinoin. Kun pysähdyt kohtaamaan ja miettimään asioita 
joihin arjessa ei ole aikaa, luova tekeminen auttaa ja parhaimmillaan antaa voimia ja uu-
sia näkökulmia. Luovuus on meissä kaikissa ja sen voi ottaa voimavaraksi itselleen. 

Minäkuvassa ei suoriteta, vertailla eikä erityistaitoja tarvita. Kuvataan, kirjoitetaan ja 
jaetaan kokemuksia ryhmässä. Yhdessä tekeminen tuo iloa ja hyvää mieltä. Luova työs-
kentely virkistää ja avaa uuden ikkunan arjen keskelle. Muistoksi omakuvamatkastasi 
voit ripustaa seinällesi kuvakoosteen ottamistasi kuvista. 

Minäkuva-työpajoissa tärkeintä on vahvistaa osallistujaa ja tehdä hänet uudella tavalla 
nähdyksi ja kuulluksi itselleen ja läheisilleen. Tavoitteena on antaa ihmiselle tunne siitä, 
että hän on arvokas ja tärkeä, sekä edistää omaishoitajan psykososiaalista toimintakykyä 
muuttuneessa tilanteessa ja jatkuvassa muutoksessa. 

Leena Louhivaara on palkittu valokuvaaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Hänen ke-
hittämänsä Omakuva – Minäkuva-työpajat ovat auttaneet ihmistä löytämään itsensä 
uudelleen. Työpajoja on pidetty eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien kanssa, mm. Inkerin-
suomalaiset, rintasyöpään sairastuneet naiset sekä somalimiehet. Omakuva 100-vuotta 
suomalaisena-näyttely oli esillä Hämeenlinnassa GalleriaKONEessa keväällä 2018. 
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Tämä on luottamuksellinen työpaja vain sinua itseäsi varten. Tule rohkeas-
ti mukaan keräämään uutta voimaa/energiaa/jaksamista/voimavaroja it-
sellesi.  

 

 Työssäkäyvien omaishoitajien ryhmä 

La 23.1. ja La 30.1.2021 klo 13–17 

 

 Miesten ryhmä 

La 6.2. ja La 13.2. 2021 klo 13–17 

       

      Muistisairaiden omaishoitajaryhmä klo 13–15 

      Perusomaishoitajien ryhmä klo 17–19 

 Pe 12.2. pe 19.2. pe 26.2. ja pe 5.3.2021 

        

Erityislasten vanhempien ryhmä 

La 17.4. ja la 24.4.2021 klo 13–17 
    

Sitovat ilmoittautumiset Susanna 040 727 7276 tai hmlomaishoitajat@pp.inet.fi viimeis-
tään neljä päivää ennen kuin työpaja alkaa. Työpajat ovat maksuttomia ja sisältävät kahvi-
tarjoilun. Varaa paikkasi ajoissa, sillä ryhmiin mahtuu enintään 8 henkilöä. Huom. Muistat-
han kotimiesmahdollisuuden! 

Palautetta kurssilta: ”Ei ollut odotuksia tullessa…. Tuntuu, että löysi itsensä uu-
delleen ja tunne siitä, että selviää, vahvistui entisestään. Olen avoimempi vas-
taanottamaan uusia asioita!”  

”Ekaa kertaa osallistuin tällaiseen kurssiin, otin sen haasteena. Luova, ihanat 
osallistujat. Pelkästään suuret kiitokset!” 

Leena Louhivaara 
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Oivallinen tervehdys 

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Se on tuonut varovaisuutta ja rajoituk-
sia sekä eristänyt meitä enemmän kotiimme. Tutkimuksissa on todettu, että 
omaishoitajat ovat yksi kaikista kovimmilla olleista ryhmistä korona-aikana.  

 

Elämällä on tarkoitus ja yhtenäinen kokonaisuus yli arjen kaaoksen, ovat tut-
kijat määritelleet elämän merkityksellisyyden. Mitä sitten on merkitykselli-
syys? Se on luottamusta jatkuvuuteen sekä osittain elämän ennustettavuutta. 
Rutiinit ovat yksinkertaisia, toimivia asioita, jotka antavat elämään merkitys-
tä. Mitä ne rutiinit oikein sitten ovat? Ne ovat päivittäin toistuvia asioita ja 
tapoja, joita teet päivittäin, joskus et edes kiinnitä niihin sen enempää huo-
miota. Hyvä esimerkki on aamiainen säännölliseen aikaan tai kahvin keitto. 
Oletko muuten huomannut, että joisit kahvisi aina tietystä kupista?  

 

Mitä vuosi 2021 tuo tullessaan, se jää nähtäväksi. Sinulla on varmasti haavei-
ta tai toiveita, joita kohti kuljet. Voisiko onnistua toteuttaa niistä ainakin yksi 
tänä vuonna?   

Olemme kaikki joutuneet vuoden aikana taipumaan uusiin ulottuvuuksiin ja 
jatkammekin niitä tämän vuoden puolella. Jotkut uutuudet tulevat jäämään 
pysyvästi myös Omaisoivan toimintaan. Toivomme sinun rohkeasti ottavan 
yhteyttä, jos tarvitset digi– tai teknistä tukea tai apua missä muussa sinua as-
karruttavassa asiassa. Olemme puhelimitse tavoitettavissa aina arkisin.  

 

Toivotamme sinulle tsemppiä vuoteen 2021. Kyllä me yhdessä jaksetaan! 

 

Terveisin  Susanna Kollanus ja Margit Adams  
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Vapaaehtoistoiminnan palsta 

Taas yksi kausi on ohi. Vaikka korona toi mukaan rajoituksia ja kaikkea suunniteltua em-
me pystyneet toteuttamaan, olivat vapaaehtoiset mukana monessa. Syyskauteen mah-
tui monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Esimerkiksi kirje ja kasvomaskien pajat. Isien 
ryhmän ohjaajat Sami ja Pasi löysivät muiden isien kanssa erilaisia kivoja ja turvallisia 
tapaamisen muotoja ja ryhmätoiminta jatkoi vauhdilla ilman taukoa. 
 
Kauteen mahtui ulkoilutapahtumia, joista viimeinen oli jouluinen ulkoilutapahtuma Ter-
vaniemessä. Tämä onnistui niin hyvin juuri vapaaehtoisten ansiosta. Lisäksi toimistom-
me ikkunat saivat hienon valaistuksen ja somistuksen Tapion ja Pekan avulla ja ne tuo-
vat iloa kaikille ohikulkijoille. Petri alias ”Kassimies” kehitti taas uuden hitin – kasvomas-
kit, jota käytetään nyt jopa ympäri Suomea. Pimeään syksyyn esimerkiksi Tapio toi kau-
niilla musiikillaan vaihtelua ja valoa. Muutamat vapaaehtoisistamme jäivät toiminnasta 
tauolle, toisaalta toimintaan liittyi uusia vapaaehtoisia. Näin se elämä menee.  
 
Syksyllä oli monia hyödyllisiä webinaareja ja luentoja, joita järjestivät Omaishoitajaliitto 
ja kumppanit, kuten Työikäisen omaishoitajan jaksaminen ja hyvinvointi, Tunteet ja ko-
kemukset omaishoitotilanteissa ja Nuoret hoivaajat. Omaishoitajaliitto järjestää erilaisia 
luentoja ympäri vuoden. Esimerkiksi helmikuussa järjestetään luento, jonka nimi on 
Huumori voimavarana. Lisäksi huhtikuussa on tarjolla ohjaajakoulutusta etäyhteydellä.  
Jos olet kiinnostunut ohjaajakoulutuksesta tai erilaisista luennoista, ota yhteyttä Margi-
tiin tai Susannaan. Saat meiltä luennon tallenteen tai ilmoittautumis- tai osallistumislin-
kin. 
 
Kevät ja syyskauden päättäjäisiä emme koronan takia pystyneet järjestämään.  
Kiitos jokaiselle vapaaehtoistoimijalle kuluneesta vuodesta!  
 
Jos et ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa, mutta sinua kiinnostaa yhdessäolo 
muiden kanssa, tutustuminen uusiin ihmisiin, haluat auttaa, löytää uutta sisältöä elä-
mällesi, kehittää taitojasi ja osaamistasi - tule mukaan toimintaan! Vapaaehtoistoimin-
nassa saat olla mukana oman elämäntilanteesi mukaan. Saat toimia itsenäisesti tai yh-
dessä muiden kanssa. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä Margitiin puh. 040 727 7237 tai margit@hmlomaishoitajat.fi.  
 
 On asioita joita kuunnellaan korvilla. 

On asioita joita kuunnellaan silmillä. 
Ja on asioita, joita kuulee vain sydämellä, 
myötäelämisellä. 
Kiitos myötäelämisestä! 
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Kuvia syksyn 2020 varrelta 

Riikka Grå ent. Koivisto luennoi toivosta Omaishoitaja-
viikolla. Luento on katsottavissa Facebookista ja kotisi-
vuiltamme. 

Aktiivinen vapaaehtoinen Tapio Huhtasaari soitta-

massa viulua. Hän on soittanut viulua esimerkiksi 

meidän toivelaulukonsertissa.  

Omaishoitajaviikolla yhdistys oli upeasti esillä Kaup-

pakeskus Goodmanissa kolmella eri screenillä. 
Lapsen oikeuksien viikolla näyteikkunassa tee-

mana nuoret hoivaajat. 

 

Varapuheenjohtajat kukittivat pu-

heenjohtajan kiitoksena vuodesta. 

Retki Tervaniemeen. Laura kaata-

massa glögiä. 

Pelikerhossa pelailtiin usein 

Skibboa. 
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Puheenjohtajatonttu Leenamaria Keipi-

lä joulukorttien postituspajalla.  

 

  

Tervaniemen retki 10.12. 

Tonttu Tohelo eli muusikko Karri Salo esitti suorassa 

Facebook-lähetyksessä 12.12. omaishoitajien toi-

vejoululauluja. Katsottavissa kotisivuilla ja Faceboo-

kissa. 

Omaishoitoperheissä elävien lasten ja nuorten ryh-

mätoiminta alkoi syyskuussa. Kuvassa Miikka, toi-

nen ryhmän ohjaajista, on haastettu ilmakiekkoon.   

Ihanat ja aktiiviset vapaaehtoisemme ovat syksyn mittaan lah-

joittaneet ja valmistaneet erilaisia tuotteita, kuten maskeja.  

Virvelin päivätoiminta lahjoitti meil-

le itsetehtyjä tonttuja. 
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Tiistaikahvilassa pääset jutustelemaan vapaasti päivänpolttavista aiheista. Kuppi kuu-
maa juotavaa hyvässä seurassa virkistää mukavasti päivää ja viikkoa. Tiistaikahvilat jo-
ka tiistai klo 10–13 yhdistyksen toimitiloissa Kirkkorinne 4, HML.  Tervetuloa! 

Teemallisissa Tiistaikahviloissa haluamme vastata teidän toiveisiinne, sillä 
olemme valinneet teemalliset aiheet juuri teitä askarruttavista ja koske-
vista aiheista.  Näissä teemallisissa tiistaikahviloissa on mukana usein vie-
railija. Voit seurata tiistaisia teemallisia luentoja myös livelähetyksenä Fa-
cebookissa ja myöhemmin tallenteena kotisivujen kautta. 

           Huom. Teemat alkavat klo 10.30! 

16.2. MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN  

Vieraana Marko Mustiala, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys, muistiasian-

tuntija. Muistisairaan ihmisen kohtaaminen voi tuntua haasteelliselta, sil-

lä sairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen. Vieraamme antaa vinkkejä siihen, 

miten kohdata muistisairas ja miten olla läsnä ja häntä lähellä vaikeassa-

kin sairauden muodossa.  

2.3. PUHTAUS ON PUOLI RUOKAA: ASIAA INTIIMIALUEIDEN JA SUUN HY-

GIENIASTA JA PAINEHAAVOJEN EHKÄISEMISESTÄ.   

Vieraana Helena Puistola, Terveystieteiden maisteri. 

6.4. HENKISEN JAKSAMISEN TUKEMINEN 

Vieraana Katja Grönberg, Kanta-Hämeen FinFami, omaistyöntekijä. 

Saamme erilaisia keinoja siihen, miten omaa henkistä jaksamista voi tukea 

ja lisätä.  

4.5. APUVÄLINEITÄ JA APUA, KUN PERHEESSÄ ON LIIKUNTARAJOITTEITA 

Vieraana Pia Saarinen, Suomen Sairaalatukku Oy. Tutustumme erilaisiin 

apuvälineisiin, kuten painepeitto, rengastukityyny, liukulakana, lämpölau-

tanen ja taivutettavat aterimet. Keskipisteessä ovat liikuntarajoitteiset ih-

miset ja heidän tukemisensa. 

 

Tiistaikahvilat ja teemat 
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OVET-VALMENNUKSET KEVÄÄLLÄ 2021 

Huom. Ajankohdat– ja paikat ilmoitetaan kevään myötä. 

 

Muisti Ovet-valmennus  

Tapaamiset maanantaisin 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2. klo 12–15 

Ilmoittautumiset Susanna puh. 040 727 7276 tai susanna@hmlomaishoitajat.fi 

 

Ovet-valmennus Kalvola 

Ilmoittautumiset Margit puh. 040 727 7237 tai margit@hmlomaishoitajat.fi 

 

Ovet-valmennus Hämeenlinna 

Ilmoittautumiset Susanna puh. 040 727 7276 tai susanna@hmlomaishoitajat.fi 

  

Ovet-valmennus Janakkala 

Ilmoittautumiset Susanna puh. 040 727 7276 tai susanna@hmlomaishoitajat.fi 

 

Ovet-valmennus Lammi 

Ilmoittautumiset Margit puh.  040 727 7237 tai margit@hmlomaishoitajat.fi 

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 fysioterapeutti ja kunnan työntekijä. Valmennukseen voi 

ilmoittautua kuka tahansa.   

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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Kotimiespalvelu 

 Kotimiestoiminta tarjoaa arjen helpotusta  

Kaipaisitko hengähdystaukoa? Haluatko apua omaishoitoti-

lanteeseesi? Olisiko mukava saada hetki omaa aikaa? 

Tilaa kotimies kotiisi! Yhdistys järjestää maksutonta kotimies-

palvelua, joka mahdollistaa omaistaan ja läheistään hoitavan 

turvallisen asiointi- tai lepohetken. Kotimiehen voi tilata 

muutamaksi tunniksi kerrallaan. Muista, että voit kysyä myös 

ilta-aikoja! Palvelu ei sisällä varsinaista hoitotyötä.  

Palvelun saamiseksi ota yhteys puh.  040 772 3473. 

Kotimiehet Maija-Liisa Korhonen-Sangwirun ja Kirsti Eklöf-

Salminen 
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Kirsti Eklöf-Salminen (oik.) on varmasti monelle jo tuttu kotimies. Hä-

nellä on kotimiestyössään apuna suloinen Flori-koira. Olemme saa-

neet tiimiimme myös Maija-Liisa Korhonen-Sangwirun (vas.), jota kut-

sutaan Maikiksi. Hän kuvailee itseään sosiaaliseksi, urheilulliseksi ja 

hyväksi kuuntelijaksi. Hän pitää eläimistä, historiasta ja koti on hänel-

le tärkeä paikka. Hänenkin vierailujaan voi pyytää joustavasti. Koska 

Maikki taittaa matkaa pyörällä, hänen toiminta-alueenaan on länti-

nen Hämeenlinna (esim. Jukola, Voutila, Loimalahti, Hirsimäki). 

 

Kotimiestoimintaa Kirsti kuvailee seuraavalla tavalla: ”Vähän ensin tu-

tustutaan ihmisiin ja kysellään, että mistä he tykkäävät. Sitten katso-

taan esimerkiksi vaikka vanhoja valokuvia, jotta saadaan ihmiset he-

räämään siihen omaan elämäänsä ihan eri tavalla kuin muuten. Sitten 

sieltä poimitaan niitä asioita, joita voidaan yhdessä tehdä. Meillä on 

yksinkertaisia apuvälineitä, joilla tehdään pientä liikuntaa. Sitten jos 

joku tykkää, niin tehdään yhdessä vähän ruokaakin. Ihan siitä riippu-

en, mitä tykätään.”  

 

 

Kirsti ja Flori-koira kesällä 2020. 
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Tulossa olevia tapahtumia 

Ystävänpäiväkahvila ti 9.2. klo 10–12. Ystävänpäiväviikon kunniaksi järjes-

tämme ystävänpäiväkahvilan. Tule tapaamaan vanhoja ystäviä ja saamaan uusia 

ystäviä! 

Vaalipaneeli ke 24.3. klo 18. Järjestämme vaalipaneelin yhteistyössä Kanta-

Hämeen Muistiyhdistyksen ja Kanta-Hämeen FinFamin kanssa. Kutsumme tilai-

suuteen eri puolueiden edustajia.  

Kotaretki ke 16.6. klo 13–16 Aulangon tekosaarille. Tervetuloa mukaan 

perinteiselle kotaretkelle tapaamaan muita omaishoitajia, työntekijöitä ja halli-

tuksen jäseniä! Makkaranpaistoa, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. Il-

moittauduthan viimeistään 15.6. mennessä hmlomaishoitajat@pp.inet.fi tai 

puh. 040 772 3473. 

Yhdistyksen kevätkokous ma 26.4. klo 17.00, Kirkkorinne 4. Olet lämpi-

mästi tervetullut!   

Ilmoitamme Facebookissa, kotisivuillamme, Kaupunkiuutisten seura-

toimintapalstalla ja yhdistyksen ilmoitustaululla. Pysykää kuulolla! 
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Henkisen jaksamisen tukemista 
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TEATTERIT 

Yhteistyössä Epilepsiayhdistyksen kanssa. Iltanäytökset ellei toisin mainita. 

 

La 23.1.2021 Sibeliustalo, Lahti. Viktoria ja hänen Husaarinsa,  49 € 

Upea operetti Lahdessa. Pääosissa esimerkiksi Jyrki Anttila.  

To 11.2.2021 Tampereen Teatteri, Eikä yksikään pelastunut, 50 €                                 

Agatha Christien kaikkien aikojan rikostarina. Pääosassa elokuvista tuttu Antti Reini. 

To 11.3.2021 Helsingin kaupunginteatteri, Punaorvot , 50 €                           

Tämä kertoo erään perheen kurjan kohtalon nähtynä lasten silmin. Vaikuttava ja koskettava. Vaativalle katsojalle. 

Ke 17.3.2021 Helsingin kaupunginteatteri, Humiseva harju, 55 € 

Vaikuttava, koskettava esitys! 

La 27.3.2021 Tampereen Teatteri, Saatana saapuu Moskovaan,  46 €    

Bulgakovin mestariteos pelkuruudesta, totuudesta, rakkaudesta ja paholaisesta.  

Ke 7.4.2021 Helsingin kaupunginteatteri, Everstinna  45 €                              

Teos on kuin elämä itse. Heidi Herala vaikuttavassa roolissa. 

La 17.4.2012 Tampereen Työväen Teatteri, Ikiliikkuja  51 € 

Maiju Lassilan tekstistä sovittanut Sirkku Peltola. Pääosissa muun muassa Tom Lindholm. Päivänäytös. 

la 19.6.2021 Viikinsaaren kesäteatteri, Tulitikkuja lainaamassa  47 € 

Mukava iloittelu. Osissa muun muassa Turkka Mastomäki, Anneli Ranta ja Jarkko 

Tiainen. 

Pe 30.7.2021 Pyynikin kesäteatteri, Tohvelisankarin rouva  45 e 

Jotunia parhaimmillaan. Mukana muun muassa Tom Lindholm ja Piia Soikkeli. Ilta-

näytös.  

La 31.7.2021 Pyynikin kesäteatteri, Tohvelisankarin rouva  45 € 

Jotunia parhaimmillaan. Mukana muun muassa Tom Lindholm ja  Piia Soikkeli. Päi-

vänäytös 

 

 

Teatterit ja retket 

Ilmoitamme teattereista myöhemmin. 

Liput ja varaukset Hannu Tähtivalo puh. 040 715 4992 tai Kirkkorinne 4 oleville 

listoille. Maksu kahta viikkoa ennen yhdistyksen tilille FI73 4712 0010 0246 86 

tai käteisellä tiistaikahviloiden yhteydessä klo 10–13 välillä.  
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Hinnat sisältävät edestakaisen matkan akselilla (Parola)/ Hämeenlinna/ Turenki/ Tervakos-
ki/ Riihimäki - määränpää. Retket toteutetaan, kun lähtijöitä on vähintään 15. Ilmoitettu 
hinta edellyttää täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä jää alle 30, lisätään hintoihin 5–10 euroa. 
Jokainen huolehtii vakuutuksestaan itse. 
Mikäli Forssan suunnalta lähtee isompi joukko, kuljetus järjestetään myös sieltä! Ottakaa 
yhteyttä! 
 
Varaukset ja tiedustelut:  

Jouko Dahlman puh. 050 542 4726 tai sähköpostilla jouko.dahlman@pp1.inet.fi 
Tervetuloa mukaan! 

Huom. Jos koronatilanne vaikeutuu, teatterit ja retket joudutaan perumaan.  

 

MUUT RETKET 

 

PE 11.6. – SU 13.6.2021 Kesäretki Vaasaan. Ohjelmassa muun muassa Vaasaan ja sen 
ympäristöön tutustumista, pieni risteily ja kiertoajelua. Hinta vielä avoin. Toivomme run-
sasta osallistujamäärää! 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut yllä olevista yhteystiedoista.  

 

     Olet lämpimästi tervetullut!  
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Säännöllisesti kokoontuvat vertaisryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja, keskustelevia tai 

toiminnallisia. Ryhmät ovat tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat vertaisia ja jotka ymmärtävät 

toisen tilanteen ja kuormittavuuden. Vertaistukiryhmät tarjoavat omaishoitajille mahdollisuu-

den antaa ja saada tukea ihmisiltä, joilla on samanlainen elämäntilanne tai samankaltaisia ko-

kemuksia. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu tasavertaisuuteen ja luottamuksellisuuteen. 

Vertaistuki lisää omaishoitajan jaksamista ja hyvää oloa sekä luo yhteisöllisyyttä. Omaishoita-

jien ryhmässä kahvitellaan, keskustellaan, vaihdetaan kuulumisia ja löydetään voimavaroja se-

kä uusia näkökulmia arkeen. Avustettavien ryhmässä kahvitellaan, jutellaan ja viihdytään mo-

nenlaisen toiminnan parissa. Jos ryhmän kohdalla ei ole ohjaajan yhteystietoja mainittuna, 

saat lisätietoja Margitilta 040 727 7237 tai Susannalta 040 727 7276 

Ryhmätoiminta 

Hattulan alueen omaishoitajat ja avustettavat 

Tapaamiset Hattulan Kotikirkossa, Teollisuustie 6. 

Tapaamiset ja lisätietoa Margit 040 727 7237 tai Mar-

git@hmlomaishoitajat.fi 

Hauhon alueen omaishoitajat 

Ryhmä omaishoitajille, jotka kokoontuvat kuukauden viimei-
nen torstai klo 13 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, 
Kotkontie 3.                                                                                                             

Tapaamiset: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5. 

 

Virkut  

Ryhmä kaikille ikäihmisille ja läheistään auttaville.                                                                        

Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 

klo 13 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, Kotkontie 3.                                                                   

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257                                                                        

Tapaamiset: 7.1., 3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5. 

HAUHO 

HATTULA 
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ElonPolku 

Ryhmä entisille omaishoitajille. Onko omaishoitotilanteesi 
päättynyt? Haluatko tavata muita samassa tilanteessa ole-
via? Ryhmä on avoin eli uudet jäsenet toivotetaan lämpi-
mästi tervetulleiksi! Ryhmä kokoontuu kuukauden viimei-
nen perjantai klo 15 osoitteessa Kirkkorinne 4.                                                                              

Lisätietoja puh. 040 772 3473 

Tapaamiset: 29.1., 26.2., 26.3., 30.4. ja 28.5.  

Terveysliikunta  

Sopii kaikille. Rauhalliset ja tehokkaat venyttelyliikkeet yllä-

pitävät nivel- ja lihaskuntoa sekä tasapainon hallintaa. Kau-

simaksu jäseneltä 30 €, ei-jäseneltä 45 €.                                                                  

Torstaisin 21.1.–10.6. (ei 4.3. eikä 1.4.) klo 16 Keskusseura-

kuntatalon liikuntasalissa, Rauhankatu 14. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Susanna puh. 040 727 7276.                                                 

Kimppakävely 

Suunniteltu juuri sinulle, joka pidät liikkumisesta hyvässä 

seurassa. Kävelemme joka maanantai klo 10 verotoimistolta 

(Lukiokatu 26) 11.1. alkaen. Mukaan pääset tulemalla pai-

kanpäälle. Huom. pakkasraja –10°C.   

Lisätietoja Susanna 040 727 7276 

Kojakit, keskustan alueen omaishoitajat ja avus-

tettavat 

Omaishoitajat kokoontuvat yhdessä avustettavien kanssa 
kuukauden toinen keskiviikko klo 13 osoitteessa Kirkkorinne 
4. Omaishoitajien keskinäisen juttelun ajan avustettaville on 
omaa kivaa puuhaa ohjaajan kanssa.  

Lisätietoja Susanna 040 727 7276  

Tapaamiset: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. ja 9.6.  

Miesten ryhmä 

Ryhmä, joka kokoontuu kuukauden ensimmäinen perjantai 
klo 10 osoitteessa Kirkkorinne 4.     

Lisätiedot Susanna 040 727 7276 tai Margit 040 727 7237 
Tapaamiset: 5.2., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6. 

 

 

HÄMEENLINNA 
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Peli- ja keskusteluryhmä 

Ryhmä tapaa erilaisten pelien, kahvittelun ja keskustelun mer-

keissä joka torstai klo 13–15 alkaen 4.2. osoitteessa Kirkkorin-

ne 4. Pelit vaihtuvat osallistujien kiinnostuksen mukaan. 

Lisätietoja: Leena Pietilä 040 048 5808  

Valo-ryhmä 

Tiedustelut Lea Kumpulainen 040 833 5647 

Piristävä kirjoittajapiiri 

Aikaisempaa kirjoittajakokemusta ei tarvita, vaan kirjoitamme 
omaksi iloksi. Ohjaajana Marjukka Kaitakorpi. Ryhmä tapaa 
kerran kuussa torstaisin klo 15.15–17.15 osoitteessa Kirkkorin-
ne 4. Jäsenille maksuton, muilta kausimaksu 20€.     

Lisätietoja puh. 040 772 3473                                                      

Tapaamiset: 4.2., 4.3., 1.4. ja 29.4.  

 

Veli  

Erityislapsiperheiden isille suunnattu ryhmä, joka kokoontuu 
pelien, kahvittelun, erilaisten aktiviteettien ja keskustelun lo-
massa. 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: 20.1., muut tapaamiset sovitaan myöhemmin 
 

Vivo, Hämeenlinnan alueen erityislasten äidit 

Ryhmä erityistä tukea tarvitsevien lasten äideille. Ryhmä ko-
koontuu kuukauden viimeinen keskiviikko klo 18.30 osoittees-
sa Kirkkorinne 4.  

Tapaamiset: 27.1., 24.2. 31.3., 21.4. ja 26.5.  

 

Kalvolan omaishoitajat ja avustettavat 

Omaishoitajat ja avustettavat kokoontuvat kerran kuukaudessa 

Kalvolan seurakuntatalolla.  

Lisätietoa ja tapaamiset Elisa Peltonen puh. 040 804 9482 ja 

Margit Adams puh. 040 727 7237  

 

 

HÄMEENLINNA 

KALVOLA 
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Jano, Janakkalan alueen omaishoitajat 

Ryhmä tapaa torstaisin klo 13 seurakuntatalon kirjastohuoneel-
la, Juttilantie 2. Ryhmä on tarkoitettu omaishoitajille. 

Lisätietoja Susanna 040 727 7276 ja Päivi Harju 044 7656 984                                          

Tapaamiset: 21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 20.5. 

Vivo, Janakkalan alueen erityislasten vanhemmat 

Lisätietoja Susanna 040 727 7276.   

Tapaamiset: 4.2., 11.3., 1.4., 6.5. ja 3.6.  

                                                                                                                             

Janakkalan ystävät  

Ikäihmisten ryhmä, joka tapaa erilaisten aktiviteettien ja kah-
vittelun merkeissä kerran kuukaudessa. Ajankohta– ja paikka 
tarkentuu myöhemmin.                                             

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257 

 

JANAKKALA 

Lammin seurakunta 

Omaishoitajien kokoontumiset vapaaehtoiskeskus Keitaassa 
osoitteessa Lamminraitti 37. 

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

 

Rengon omaishoitajat ja avustettavat 

Ryhmä tapaa tiistaisin klo 13 Rengon seurakuntatalolla, Hinka-
loistentie 1. Vapaaehtoiset Silja ja Rauha toimivat avustettavien 
kanssa sillä aikaa, kun omaishoitajat ja läheistään auttavat kes-
kustelevat.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

Tapaamiset: 19.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.                                    

 

LAMMI 

RENKO 
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Nimike Hinta (€) 

Suruadressi 

Jäsenille 

9,00, muille 

12,00 

Taitetut onnittelukortit 2,00 

Taitetut surunvalittelukortit 2,00 

Jaana Aallon kortit 3,00 

Tavalliset kortit 0,50 

Ajatelmakirjaset 6,00 

Elämän mukana tunteet 10,00 

Omainen hoitajana 18,00 

Pikkupeikko ja kuu 25,00 

Omaishoitaja arjen ristiaallokossa 8,00 

Omaishoito - Tietoa ja tukea yhteistyöhön 25,00 

Elämän pilkkeitä 5,00 

Pieniä hetkiä - Runoja ja mietteitä 5,00 

Näkymätön vastuu - Omaishoitajien puheenvuo-

roja 5,00 

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? 6,00 

Ei sinne yllä myrskysää 25,00 

Omaishoitajat keskustelevat - materiaalia ryh-

mille 4,00 

Hyvä muutto - kirjanen omaishoitajien tueksi 4,00 

Hoidan puolisoani - opas keskustelujen pohjaksi 4,00 

Tarinan arvoiset: Omaishoitajat kertovat                              

elämästään                                                                     18,00  

Yhdistyksellä on myytävänä erilaisia tuotteita, joiden myynti käytetään yhdis-

tyksen hyväksi. Kuvataiteilija Heli Huotala on esimerkiksi antanut lahjoituksena 

noin 20 taulua. Muita myytäviä tuotteita ovat muun muassa omaishoitajien ko-

kemuksista kootut kirjat, omaishoitoon liittyvät tietokirjat, ajatelmakirjaset, 

onnittelukortit, suruadressit ja erilaiset neuletyöt. Yhdistyksellä on myös lai-

nattavia teoksia.  

Kaikki nämä tuotteet ovat nähtävissä yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa             

Kirkkorinne 4.  

  

 

Aamu, 2013, 10x14 cm, öljy 

levylle. Hinta 120 €  

Myytäviä teoksia.  

Yhdistys myy ja lainaa 
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Keväinen pulma 
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  HÄMEENLINNA 

 
IKÄIHMISTEN PALVELUT: 

Palveluohjaajat: Puhelinaika maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 8.30–11.30 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 12–15.         
Puh. 03 621 3103. Voit lähettää yhteydenottopyynnön palveluohjaa-
jille myös sähköpostitse ikaihmisten.palveluohjaus@hameenlinna.fi. 
Henkilönsuoja- ja tietoturvasyistä emme pysty käsittelemään henki-
löön liittyviä asioita sähköpostitse. 

 
Sosiaalityöntekijät: Puhelinaika arkisin klo 9–10 puh. 03 621 2893 tai 
03 621 2894 

 
SAS-palveluohjaaja: Puh. 03 621 2770 

 
Muistikoordinaattori: Muistikoordinaattorin palvelut on suunnattu 
ensisijaisesti säännöllisten palvelujen piiriin kuulumattomille muisti-
sairausdiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Puh.    
03 621 4436 

 
Palvelusihteerit: Palvelusihteerit vastaavat ikäihmisten kotihoidon ja 
pitkäaikaishoivan sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden 
maksupäätöksistä ja laskutuksesta. Puhelinaika arkisin klo 9–11 puh. 
03 621 2487 tai ikaihmisten.laskutus@hameenlinna.fi. 

 
Mielenterveysasumispalveluiden palveluohjaajat: Puh. 03 621 5116 
tai 03 621 4435 

Yksikön päällikkö: Tanja Avelin puh. 050 911 8023 

Tietoa kunnista 
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Osoite: Ansarikuja 1 A (0. krs) 

13100 Hämeenlinna 

Sähköpostit muotoa etuni-

mi.sukunimi@hameenlinna.fi 

Tanja Avelin 

asiakasohjausyksikön päällikkö, 

p. 050 911 8023 

Johanna Aunola 

sosiaaliohjaaja, p. 040 773 9806 

– aikuiset ja ikääntyvät n. 40-

vuotiaat –> 

Janica Rahkonen 

sosiaaliohjaaja, p. 050 467 9834 

– aikuiset n. 18-vuotiaat –> 

– asumispalvelut 

Jenni Ojanperä 

sosiaaliohjaaja, p. 050 477 5240 

– aikuiset n. 18–40-vuotiaat 

Tiina Lagstedt 

sosiaaliohjaaja,  p. 050 524 2475 

– lapset  n. 0–10-vuotiaat 

Minna Järvinen 

sosiaaliohjaaja,  p. 050 594 2174 

– vammaisten ja ikäihmisten per-

hehoito 

– nuoret n. 10–18-vuotiaat 

Vammaispalvelujen asiakasohjausyksikön yhteystiedot 

 HUOM. Sosiaalipalvelujen neuvonta on muuttanut!  

Käyntiosoite: KELA, Rauhankatu 1, 13100 Hämeenlinna 

Avoinna: ma, ke, to, pe 9–12 ja 12.30–16, ti klo 9–12 ja 12.30–13.45 

Puhelinaika:  Puh. 03 621 3303 ma, ti, to, pe klo 9–12 ja ke klo 13–15 
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     HATTULA 

Palveluohjaus– ja kotihoito: Palveluohjauksen tavoitteena on tukea 

ikääntyneiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään, koota keskite-

tysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

luista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen 

käytössä. Palveluohjaukseen sisältyy myös asiakkaan palvelutarpeen arvioin-

ti. Kotihoito taas voi olla tilapäistä esim. perheille ja sairaalasta kotiutuville 

tai säännöllistä päivittäin tai viikoittain annettavaa apua vanhuksille pitkäai-

kaissairaille tai vammaisille  

 

Vammaispalvelut: Hattulan vammaispalvelussa on otettu 2.6.2020 

käyttöön TeleQ-palvelu. 

Soitettaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijän numeroon 0503260260 pu-
helut 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: 04573965659 

Mari Kuningas 

palveluesimies 

mari.kuningas@hattula.fi 

050 079 0034 

Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala 

Jenni Jokelainen 

palveluohjaaja 

jenni.jokelainen@hattula.fi 

050 521 9893 

Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala 
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    JANAKKALA 

 

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus: Asia-

kasohjauksen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyville, vam-

maisille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan tavoitteena 

on edistää ikääntyvien sekä vammaisten henkilöiden hyvinvointia ko-

ko Janakkalan alueella.  

Tarvittaessa asiakkaalle sovitaan palvelutarpeen arviointi kotiin tai ta-

paaminen palveluista vastaavan asiantuntijan vastaanotolle.  Käytös-

sämme on takaisinsoittojärjestelmä. Jos linjamme ovat va-

rattu, kuuntele nauhoite ja toimi ohjeistuksen mukaisesti, 

niin palveluohjaaja soittaa sinulle mahdollisimman pian.  

 
Tapailanpiha 7 B 14200 Turenki 

Puh. 03 680 1883 

asiakasohjaus@janakkala.fi 

Soittoajat: 

ma-pe klo 8.00–16.00 

la-su ei tavoitettavissa 
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MUISTATHAN SEURATA SÄÄNNÖLLISESTI TIEDOTTAMISTAMME LAUAN-

TAIN KAUPUNKIUUTISISSA, FACEBOOKISSA JA KOTISIVUILLAMME.  

MUISTATHAN ILMOITTAA MEILLE OSOITTEENMUUTOKSESTASI.  

JOS HALUAT SAADA JATKOSSA MATERIAALIA SÄHKÖPOSTITSE, OTA YH-

TEYTTÄ JA ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI. 

KÄY TUTUSTUMASSA MYÖS OMAISHOITAJALIITON SIVUIHIN, JOSTA LÖY-

DÄT LISÄÄ TIETOA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA SEKÄ JÄSENEDUISTA.   

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 26.4.2021 

KLO 17.00 YHDISTYKSEN TOIMITILOIHIN, KIRKKORINNE 4, HML 

 

 

Koostanut: S. Kollanus, M. Adams, L. Ala-Korpi 

Kuvat: S. Kollanus, M. Adams, L. Ala-Korpi, L. Keipilä,  

Pixabay 


