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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 

Seuraa meitä myös Facebookissa! 

HALLITUS 

    

    Puheenjohtaja    

   Leenamaria Keipilä                         

Puh. 040 526 6632 

 

Riitta Ilola-Seppälä 

Airi Suuronen 

Leena Pietilä 

Oona Eskola 

Tuulikki Alsta 

Veikko Holmqvist 

Aulis Leppäsalo 

Hannu Tähtivalo 

  

Kaikille avointa toimintaa 

OmaisOiva-toiminta: 

• Omaishoitajien valmennus (OVET)  

• Tukea, ohjausta ja neuvontaa 

• Omaishoitajien erilaiset ryhmät, 

kahvilat ja kioskit eri pisteissä, asi-

antuntijaluennot ym. vierailijat 

• Tilaisuudet, retket, teatterit, konser-

tit sekä tuetulle lomalle ja kuntou-

tukseen ohjaaminen 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista lauantain Kaupunkiuutisissa,                    

Facebookissa ja kotisivuillamme. 

Puhelinpäivystämme seuraavasti:  

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

soitamme takaisin heti kun mahdollista. 

Iltapäivystys parillisen viikon ke klo 18–20                      

Airi 040  516 3227 

Teatterit ja retket, ilmoittautumiset ja varaukset                                                       

Hannu Tähtivalo 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 

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 jo yli 10 vuotta 

Hämeenlinnan kaupunki, tila-avustus  

Parturi-Kampaamo Mari-Mikko  

Kuvataiteilija Heli Huotala (taululahjoituksia myyntiin)  

KIITÄMME LÄMPIMÄSTI KAIKKIA JÄSENIÄMME JA TUKIJOITAMME! 

Maisemaa Vanajaveden rannalta. Kuva: Laura Ala-Korpi 
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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%. 

Green Raparperi                                               

Raatihuoneenkatu 11 

13100 Hämeenlinna  

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 

Turengin Wanha Asema: Kahvila- ja ravin-

tolapalvelut –10% 

Asematie 6                                                  

14200 Turenki                                         

puh. 050 475 3740                                          

asiakaspalvelu@turenginasema.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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Puheenjohtajan palsta 

Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajayhdistyksen toiminta on muuttu-

nut hyvin pitkälle etätyöksi haasteellisen maailmanlaajuisen ko-

ronaepidemian tultua Suomeen. Olemme noudattaneet valtion ja kun-

tien sekä omaishoitajaliiton antamia ohjeita kaikessa toiminnassam-

me. Työntekijämme Laura, Margit ja Susanna ovat toteuttaneet yhdis-

tyksen toiminnassa monenlaisia etäyhteyksiä.  

Hallituksen kokouksia on pidetty tilanteen mukaan sekä Teams-

kokouksina että sähköpostin ja WhatsAppin avulla. Yhdistyksen jäse-

niin on oltu puhelimitse yhteydessä, ja haluttu kuulla, kuinka jakse-

taan ja ohjattu tarvittaessa palvelujen piiriin.   

Keväällä toteutettiin mm. Mia-Marin jumpat nettiversiona. Faceboo-

kin kautta sai olla mukana tiistaikahvilassa joka tiistai kevään ja kesä-

kuun ajan. Siellä oli hyviä aiheita touko- kesäkuussa, mm. Lauran Voi-

mavarat – ja jaksaminen ja Susannan Helpot arkiruoat, sekä kesäkuus-

sa Marko Mustialalla ja Lauralla oli Muisti aiheena.  

Lisäksi on järjestetty Ovet-valmennus Teams-kurssina ensimmäistä 

kertaa. Tulevaisuudessa varmaankin tulemme lisäämään nettiyhteyk-

sien kautta osallistumismahdollisuuksia erilaisiin tilaisuuksiin.  

Yhdistyksen jäsenille on jaettu kevään aikana kirjeenä Hyödyllisiä link-

kejä ja tekemisehdotuksia arjen rientoihin. Itse otin heti innolla jum-

pat käyttöön, niitä on helppo tv:tä katsoessa istuallaan toteuttaa. Li-

säksi ne nettilinkit on hyvä ottaa talteen vaikka kalenteriin, niin voi 

milloin vain myöhemmin hyödyntää vaikka kännykkää näppäilemällä.  
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Koronaepidemian aikana jäsenillemme on tulossa viisi kuukausikir-

jettä.  Marika Koposen kirjeiden tarkoituksena on antaa voimia ja jak-

samista tuleviin hetkiin elämässämme. Marika kirjoittaakin: ”Toisia on 

vaikea ja lähes mahdoton auttaa, jos itse ei voi hyvin.”  Omaishoitajan 

pitää hakea apua tarvittaessa ja siihen on meillä tarjolla kunnan sosiaa-

li- ja terveyspalvelut ja tarvittaessa meidän omaishoitajayhdistyksem-

me auttajaverkosto.  

Vapaaehtoistoimintaan haluaisimme lisää erilaisia toimijoita. Jos Sinua 

vähänkään kiinnostaa toimia yhdistyksessämme, voit ottaa yhteyttä ja 

kertoa minkälaiseen vapaaehtoistoimintaan haluaisit tulla mukaan. 

Kahvinkeittäjäksi ja liikuntatuokioihin tai muihin mahdollisiin toimiin 

olet tervetullut. Auttaja voimaannuttaa niin itseään kuin autettavaakin. 

Siitä tulee hyvä olo molemmille. Syksyn tapahtumista, kuten Nuoret 

hoivaajat ja Ovet valmennukset sekä kahvila- ja ryhmätoiminnat on tä-

män jäsentiedotteemme sivuilla tarkempia ohjeita.  

 

Toivon kaikille terveellistä yhdessäoloa 

ja voidaan hyvin itse kukin! 

Syksyn tultua voidaan aktivoitua uu-

sien harrastusten parissa!  

 

Lämpimin terveisin  

Leenamaria Keipilä,  

puheenjohtaja  
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KRIISITYÖN ASIANTUNTIJAN  

VASTAANOTTO 45 min 

Ajanvarauksella  

Keskiviikkoisin 12.8.2020 alkaen         

klo 9–13 Kirkkorinne 4 

Hinta: Jäsenille 25€/ei jäsenille 45€ 

Omaishoitajille, entisille omaishoitajille sekä leskille suunnattu kriisityön asiantuntijan 

Marika Koposen (Kasvatustieteiden maisteri, kriisityön asiantuntija ja kokemusasiantun-

tija) vastaanottoaika.   

Vastaanotolla sinun on mahdollista luottamuksellisesti jakaa mieltäsi kuormittavia asioita ja 

saada tukea ja rohkaisua elämäntilanteessasi. 

Ajanvaraus 10.8.2020 alkaen ma–pe klo 8.30–9.00 välisenä aikana Marikalta 

puh. 040 5665 452.       

Uutta toimintaa syksyllä 2020 
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Hyvä tietää 
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Muista, että et ole tilanteessasi yksin, vaan voit aina soittaa meille, ottaa yh-

teyttä sähköpostitse tai tulla vaikka käymään. Olemme täällä teitä varten. Yh-

teystietomme löytyvät tämän jäsentiedotteen kolmannelta sivulta.  

Voit soittaa myös Omaishoitajaliiton valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen 

numeroon 020 7806 599 ma–to klo 9–15 tai ota yhteyttä Kysy omaishoidosta 

-chatin kautta (alla mainos). 

 

Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassinan sanoin:  

Yhdessä selviämme 

Juuri nyt tarvitaan sitkeyttä ja suomalaista sisua. Jokainen voi osaltaan olla hyvä 

lähimmäinen: aina voi tarttua puhelimeen, soitto piristää usein puuduttavaa ar-

kea. Aika on myös otollinen kirjeiden kirjoitukseen ja uusien digitaitojen 

opetteluun.  

Me, joilla liikkumismahdollisuudet ovat ikäihmisiä parempia, keinoja on hieman 

enemmän. Kauppakassin tai kukkasetkin voi viedä ulko-ovelle. Tästäkin selvi-

tään parhaiten - kuten muistakin haasteista -  yhdessä. 
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Oivallinen tervehdys 

Kevät oli outoa ja uutta kaikille. Kerkesimme juuri saamaan Lauran tiimiimme. 
Ja sitten jäimmekin jo etäpäiville. Soitimme tiimimme kanssa teistä aika monel-
le, niin paljon kuin aika mahdollisti, mutta ihan jokaiseen emme ehtineet. Lai-
toimme paljon materiaali postitse. Toivottavasti jokainen sai niistä jotakin itsel-
leen.  
 
Oli kiva huomata, että soititte ja soitatte apua tarvitessanne meille niin, että 
saamme jakaa yhdessä niin ilot kuin surutkin. Vaikeat tilanteet omaishoidossa 
kuormittavat jokaista yksilöllisesti, mutta rakkautenne paistaa aina kuormituk-
sesta huolimatta. Menetys ja siitä toipuminen on pitkä prosessi ja pikku hiljaa 
ihminen muuttuu, eheytyy ja alkaa löytämään jotakin uutta ja ihanaa. Kiitos, 
että jaatte myös sen meidän kanssamme. Tiistaikahviloissamme tapaavat eri 
elämäntilanteissa olevat keskenään ja ilo ja nauru täyttää tuvan.  
 
Kevään aikana opimme paljon uutta ja ihmeellistä. Teimme digiloikan, vaikka  
loikka on aika lievästi sanottu. Ehkäpä meidän oli nyt aika tehdä tämä harp-
paus. Tiistain Livekahvilat Facebookissa eri aiheilla saivat paljon katsojia. Pienil-
tä kommelluksiltakaan ei vältytty. Kaikki Livekahvilat löytyvät uudistetuilta koti-
sivuiltamme. Teimme myös ensimmäisen Ovet-valmennuksen verkossa ja tapa-
simme teitä Teamsin ja WhatsAppin välityksellä. Jatkossa hyödynnämme näitä-
kin oppimiamme asioita.  
 
Syksyllä jatkamme jälleen ryhmätapaamisia ja kahviloita, mutta huomioimme 
ja seuraamme edelleen vallitsevaa tilannetta. Jos koronatilanne tuo rajoitteita, 
pystymme muokkaamaan toimintaamme tilanteen mukaisesti. Olemmehan yh-
den koronakevään viisaampia. Sinäkin pystyt vaikuttamaan ja kehittämään toi-
mintaamme ja antamaan uusia näkökulmia, miten omaishoitaja jaksaisi arjessa 
paremmin. Tätä varten järjestämme 8.9. omaishoidon kehittämispäivän. Terve-
tuloa mukaan toimintaan niin uudet kuin vanhatkin!  
 
     Terveisin Susanna ja Margit 
 
 

Margit Adams Susanna Kollanus 
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Vapaaehtoistoiminnasta 

Kulunut kevät ja kesä on ollut varsin kummallista aikaa. Vuoden alku sujui vapaaehtoistoi-
minnassa tavanomaisesti, mutta korona toi muutoksia siihenkin. 

Jos yrittää etsiä tästä haastavasta tilanteesta jotakin hyvää, niin se on ollut hyvien ilmais-
ten verkkokoulutusten ja -luentojen runsas tarjonta. Itse tartuin siihen niin paljon kuin 
mahdollista. Myös yhdistyksen vapaaehtoisille oli uusia mahdollisuuksia ja he osallistuivat-
kin esimerkiksi kotisohvalta Muistisairaan kohtaaminen ja Vertaisryhmän ohjaaja -
koulutuksiin. Toisen kerran järjestimme yhteisen osallistumisen toimistollamme – seura-
simme tilaisuutta isolta ruudulta, tietenkin turvavälit huomioiden. 

Perinteisen vapaaehtoisten kevätkauden päätöstilaisuuden tilalle jokainen vapaaehtoinen 
sai pienen kiitoskortin makean suupalan kera. Lämmin kiitos vielä kerran kaikille vapaaeh-
toisille! 
 
Tuntuu, että korona-aikaan liittyi paljon yksinäisyyttä. Tarvitsemme ilon tuojia niin omais-
hoitajien koteihin kuin heille tarjottaviin toimintoihin. Korona-ajan kokemusten kautta on 
noussut uusi tarve löytää omaishoitajille älylaiteohjaajia, puhelinkavereita ja ulkoilukave-
reita. Olisi hyvä saada lisää vapaaehtoisia tiedottajia, jotka avustavat ilmoitusten jakami-
sessa.  
 
Jos sinua kiinnostaa yhdessäolo muiden kanssa, tutustuminen uusiin ihmisiin tai haluat 
löytää uutta sisältöä elämällesi, tule mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistyö on 
vastapainoa yksinäisyydelle. Toiminnassa saat olla mukana oman elämäntilanteesi mu-
kaan. Voit osallistua kertaluontoisesti erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa tai säännöl-
lisesti esimerkiksi kahvilapitäjänä tai ryhmän avustajana. Saat toimia itsenäisesti tai yhdes-
sä muiden kanssa. Lisäksi Omaishoitajaliitto järjestää syksyllä vapaaehtoisille monia hyviä 
verkkokoulutuksia ja luentoja. Esimerkiksi Vanhemmuuden tukeminen, Mielen hyvinvointi, 
Parisuhde, Kuinka tukea omaista, jonka läheisellä on päihteiden käyttöä. Kysy lisätietoa 
Margitilta tai Susannalta. Jos koronatilanne sallii, voimme järjestää niihin yhteisiä osallis-
tumisia toimistollamme. 
 
Joskus oman kodin kynnys voi tuntua niin korkealta, että ei vain pääse yli ja ulos. Kannus-
tan sinua kuitenkin, ota rohkeasti yhteyttä Margitiin: puh 040 7277237 tai       
margit@hmlomaishoitajat.fi. Perehdytämme sinut ja tarjoamme iloisen, kannustavan il-
mapiirin. 
 

 

mailto:margit@hmlomaishoitajat.fi
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Airi Suurosen muistaminen 

Airi Suuronen palkittiin ansioituneesta ja 
hedelmällisestä elämäntyöstään omais-
hoitajien ja muistisairaiden hyväksi. Tasa-
vallan presidentti myönsi hänelle Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan 
mitalin 6.12.2019. Kunniakirja, mitali ja 
kukat luovutettiin Airille hallituksen ko-
kouksen yhteydessä 15.6.2020. 

Airi on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä 
ja edelleen aktiivisesti mukana toiminnas-
samme. Hän toimii esimerkiksi hallituksen 
jäsenenä ja entisten omaishoitajien, Elon-
Polun, ryhmän vetäjänä.  

Airi Suuronen. 

Riitta Ilola-Seppälä kiin-

nittää mitalin Airille. 

Hallitus oli mukana juhlimassa Airia. 
Juhlan kunniaksi mansikka-

kakkua. 

Kiitos Airille kaikesta, mitä olet tehnyt 

yhdistyksen ja omaishoitajien eteen! 

Onnen toivotukset ja halaukset! 
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Uuden työntekijän terveiset 

Hei kaikki omaishoitajat, läheistänne hoitavat ja entiset omaishoitajat 

Osa onkin saattanut törmätä minuun yhdistyksen toimitiloissa tai netin välityksellä tä-

män kevään aikana. Olen työskennellyt yhdistyksen Paikka Auki -työntekijänä helmikuus-

ta lähtien ja kuljen teidän kanssanne aina ensi vuoden helmikuuhun saakka.  

29 ikävuoteen mennessä olen jo hieman maistanut elämää: muuttanut Keski-

Pohjanmaalta opiskelujen perässä Pirkanmaalle, sairastanut vakavasti, toipunut, valmis-

tunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja nyt saanut ensimmäisen valmistumisen jälkei-

sen työpaikan. Elämä on siis näyttänyt nurjaakin puolta, mutta se on tehnyt minusta vah-

vemman, empaattisemman ja näyttänyt elämäni suunnan. Haluan työskennellä merki-

tyksellisessä työssä, jossa työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle ja jossa jokainen työpäivä voi 

antaa mahdollisuuden toimia jonkin ihmisen hyväksi. Tätä Hämeenlinnan Seudun Omais-

hoitajat ry on tarjonnut jo tähän mennessä.  

Järjestökärpänen on siis puraissut minua lujaa. Opiskelujen ohessa toimin tulehdukselli-

sia suolistosairauksia sairastavien potilas- ja etujärjestössä. Lisäksi olen toiminut neljä 

vuotta oman potilasyhdistykseni hallituksen jäsenenä. Tulevana syksynä minun on tarkoi-

tus siirtyä hallituksen jäsenen paikalta puheenjohtajaksi. Tuleva vastuu jännittää, mutta 

toisaalta se antaa myös valmiuksia kehittyä työssäni omaishoitajien yhdistyksessä.  

Omaishoito ja omaishoitajat ovat hiipineet puolen vuoden aikana sydäntäni lähelle. En-

nen tätä työkokemusta en ollut ajatellut omaishoitajuutta tai omaishoitoa sen kummem-

min. Nyt en muuta ajattelekaan! Olen itsekin ollut omaishoidettava ja hoitanut läheistä-

ni. Omaishoitajuus koskettaa todellakin jokaista, eikä omaishoitajuus vaadi sopimuksia 

virallisten tahojen kanssa. Omaishoito ja läheisen hoito on enemmänkin sopimus kahden 

(tai useamman) ihmisen välillä, jotka välittävät toisistaan. Niin kuin sa-

noin, minä haluan tehdä merkityksellistä työtä ihmisten eteen. Tällä het-

kellä minulla onkin kunnia työskennellä omaishoitajille ja läheistään hoi-

taville, jotka tekevät merkityksellisintä työtä omien rakkaidensa eteen.  

 

Toivottavasti tavataan syksyn tapahtumissa 

Laura Ala-Korpi 

                
Laura Ala-Korpi 
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Kuvakollaasi 

Hallitus. Leenamaria, Hannu, Riitta, Tuulikki, Airi, Lee-

na ja Veikko (vas.) Oona ja ja Aulis puuttuvat kuvasta.  

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen Marko Mustiala 

luennoimassa muistista Jano-ryhmälle helmikuussa 

2020.   

Ensimmäisiä turvavälillisiä ulkoilutapaamisia. 
Kojakkien tapaaminen kesäkuussa 2020. 

 

Valmistautumista livekahvilaan. Veli-ryhmän retkipäivä Ahvenis-

tolle. 

Pirjo Päivärinta puhumassa 

hortoilusta livekahvilassa.  
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Mia-Mari Saaren terveysliikuntavideot 

olivat suosittuja Youtubessa.  

Hauhon ryhmätapaamisessa 

laitettiin suut makeiksi. 

HPK:n erityislapselle lahjoittamat li-

put käytössä. 

Laura ja voimavara-aiheinen 

livekahvila. 

Veli-ryhmä testaili yhdistyk-

sen toimitilojen tekniikkaa.  

Turengin ystävät askartelemassa. 
Toiminnan esittelyä järjestöpäivillä. 

Livekahvilassa vieraana seksu-

aalineuvoja Anja-Maija Huh-

danperä-Ketonen.  

Laura ja Susanna livekahvi-

lassa. Aiheena kosketus.  
Livekahvilan vieraana muistin asian-

tuntija Marko Mustiala. 
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Tiistaikahvilassa pääset jutustelemaan vapaasti päivänpolttavista aiheista. Kuppi 
kuumaa juotavaa hyvässä seurassa virkistää mukavasti päivää ja viikkoa. Teemal-
lisissa Tiistaikahviloissa haluamme vastata teidän toiveisiinne, sillä olemme valin-

neet teemalliset aiheet juuri teitä askarruttavista aiheista. Voit seura-
ta tiistaisia teemallisia luentoja myös livelähetyksenä Facebookissa. 

Tiistaikahvilat joka tiistai klo 10–13 yhdistyksen toimitiloissa Kirkkorinne 

4, 13100 HML.  Tervetuloa! 

         Huom. Teemat alkavat klo 10.30! 

1.9. AJANKOHTAISTA PERHEHOIDOSTA 

Vieraina Minna Järvinen ja Nina Autio, Hämeenlinnan kaupunki. 

Perhehoito on ihmisläheinen ja halpa tukipalvelu. Kuulemme vierail-

ta, miten perhehoito voi tukea omaishoitajaa ja miten palvelua voi 

saada.  

6.10. AJANKOHTAISTA OMAISHOIDOSSA 

Vieraana Minna Suomalainen, Hämeenlinnan kaupunki, ikäihmisten 

asiakasohjausyksikkö. Asiakasohjausyksikköön on tullut muutoksia. 

Kuulemme vieraalta, mitä uutta on tarjolla ja miten kaupunki tukee 

omaishoitajia. 

3.11. APUVÄLINEITÄ JA APUA, KUN PERHEESSÄ ON LIIKUNTARAJOIT-

TEITA  

Vieraana Pia Saarinen, Suomen Sairaalatukku Oy. Tutustumme erilai-

siin apuvälineisiin, kuten painepeitto, rengastukityyny, liukulakana, 

lämpölautanen ja taivutettavat aterimet. Keskipisteessä ovat liikunta-

rajoitteiset ihmiset ja heidän tukemisensa. 

1.12. JOULUGLÖGI 

Tiistaikahvilat ja teemat 
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Kotimiespalvelu 

 Yhdistys järjestää maksutonta kotimiespalvelua 2020 vuoden 

loppuun asti. Palvelu on lyhytaikainen, muutaman tunnin ker-

rallaan oleva. Se mahdollistaa omaishoitajan turvallisen asi-

ointi– ja lepohetken. Palvelu ei sisällä varsinaista hoitotyötä. 

Palvelu on tarkoitettu omaishoitajille ja muille läheistään 

auttaville henkilöille. 

Palvelun saamiseksi ota yhteys Airi Suuroseen puh. 040 516 

3227. 

Kotimies Kirsti Eklöf-Salminen ja Flori-koira.  

”Vähän ensin tutustutaan ihmisiin ja kysellään, että mistä he tykkäävät. Sitten kat-

sotaan esimerkiksi vaikka vanhoja valokuvia, jotta saadaan ihmiset heräämään 

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 ruo-

kaakin. Ihan siitä riippuen, mitä tykätään.” -Kirsti Eklöf-Salminen 
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 OVET-VALMENNUKSET SYKSYLLÄ 2020 

 

12.10.–2.11. klo 13–16 Ovet-valmennus Kalvola 

Ilmoittautumiset Margit p. 040 727 7237 tai hmlomaishoitajat@pp.inet.fi 

 

21.10.–11.11. klo 12.30-15.30 Ovet-valmennus Hämeenlinna 

Ilmoittautumiset Susanna p. 040 727 7276 tai hmlomaishoitajat@pp.inet.fi 

  

26.10.–16.11. klo 12-15 Ovet-valmennus Janakkala 

Janakkalan alueen läheistään ja omaistaan auttaville. Hoidettaville on mahdollisuus saa-

da hoitoa. Ilmoittautumiset Minna Heikkilä p. 040 588 2320 tai 

mh.omaisoiva@gmail.com                                  

 

9.11.–30.11. klo 13–16 Ovet-valmennus Lammi 

Ilmoittautumiset Margit p. 040 727 7237 tai hmlomaishoitajat@pp.inet.fi 

 

Ovet-valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, 

hoitotyöhön, avustamiseen ja omaishoitajien voimavaroihin. Saat tietoa, 

taitoa ja voimavaroja omaishoitotilanteeseesi. Valmennuksessa mukana 

Omaisoivan ohjaajan lisäksi asiantuntijoita, kuten fysioterapeutti ja kunnan 

työntekijä. Valmennukseen voi ilmoittautua kuka tahansa.   

Valmennuksen tapaamiset järjestetään 4 kertaa peräkkäisinä viikkoina. Mu-

kaan mahtuu 10 ilmoittautunutta. Valmennus järjestetään, jos ryhmään 

osallistuu vähintään viisi henkilöä. 
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Tulossa 

Omaishoidon kehittämispäivä ti 8.9. klo 13–15. Mitä mielen päällä? Mi-

ten pärjäisimme yhdessä mahdollisimman hyvin? Tule mukaan kehittämään toi-

mintaamme ja poikkea sitä ennen tiistaikahveilla.  

Kotaretki ke 9.9. 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 8.9. mennessä hmlomaishoitajat@pp.inet.fi tai 040 

772 3473. 

Joulujuhla marraskuun aikana. Ilmoitamme tästä myöhemmin. 

Yhdistyksen syyskokous ma 16.11. klo 17.00 Keinukamarilla, Pikku-

järventie 6, HML. Paikalla kaupungin edustajia kertomassa omaishoidon ajan-

kohtaisista asioista. Tervetuloa!   

Vuosittaista valtakunnallista omaishoitajaviikkoa vietetään 22.–

29.11.2020. Viikon avaa valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä 

22.11. 

Viikon ohjelma:  

Hartaus– ja kahvitilaisuus su 22.11. klo 15. Tervetuloa aloittamaan omais-

hoitajaviikkoa yhdistyksen toimitiloihin osoitteeseen Kirkkorinne 4. 

Tiistaikahvila ti 24.11. klo 10–13.  

Riikka Koiviston luento Toivo - Elämää kantava voima to 26.11. Ilmoi-

tamme ajankohdan ja paikan myöhemmin.  

 

Ilmoitamme Facebookissa, kotisivuilla, kaupunkiuutisissa ja yhdistyk-

sen ikkunoissa. Pysykää kuulolla! 
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TEATTERIT—  Yhteistyössä Epilepsiayhdistyksen kanssa. Iltanäytökset ellei toi-

sin mainita. 

 

La 12.9.2020 Tampereen Teatteri, Peter Pan menee pieleen (päivänäytös) 49 €  
 
Pe 2.10.2020 Tampereen Työväen Teatteri, Hamlet rock-musikaali 65 € 
 
Pe 9.10.2020 Tampereen Työväen Teatteri, Kinky Boots 78 € 

La 17.10.2020 Lahden kaupunginteatteri, Saituri 32 € 
 
Ti 27.10.2020 Tampereen Teatteri, Ihan Seelana 48 € 
 
To 12.11.2020 Helsingin kaupunginteatteri, Kiviä taskussa 53 € 

To 3.12.2020  Tampereen Työväen teatteri, Kinky Boots 78 € 

to 31.12.2020 Tampereen Työväen teatteri, Kinky Boots noin 100 €                                                                                                                             

Vietä aattoiltaa mukavan musikaalin parissa. Hintaan sisältyy väliaikatarjoilua. 
 

 

 

                     

 

 

Teatterit ja retket 

La 24.10.2020 klo 19.00 Verkatehdas, Valehtelijan peruukki 32€ 

Liput ja varaukset Hannu Tähtivalo p.040 715 4992 tai Kirkkorinne 4 oleville lis-

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

tai käteisellä tiistaikahviloiden yhteydessä klo 10-13 välillä.  
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kevät 2021 Helsingin kaupunginteatteri, Päiväni murmelina, musiikkikomedia 98 € 
Romanttinen musikaalikomedia naurattaa ja puhuu valloittavasti rakkauden ja arvostami-
sen puolesta. Nimirooleissa: Maria Lund ja Lari Halme. Ikäsuositus 12 v. alkaen. 
 
Hinnat sisältävät edestakaisen matkan akselilla (Parola)/Hämeenlinna/Turenki/
Tervakoski/Riihimäki - määränpää. Retket toteutetaan, kun lähtijöitä on vähintään 15. 
Ilmoitettu hinta edellyttää täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä jää alle 30, lisätään hintoi-
hin 5-10 euroa. Jokainen huolehtii itse vakuutuksestaan. 
 
Varaukset aina mahdollisimman pian ja tiedusteluihin vastaa: 
Jouko Dahlman p. 050 542 4726 tai  sähköpostilla jouko.dahlman(at)pp1.inet.fi 
Tervetuloa mukaan! 
 

MUUT RETKET 

 
La 19.9.2020 Didrichsen taidemuseo, Van Gogh näyttely.  Hinta ja ohjelma vielä avoin. 

La 24.10.2020 Lounais-Pirkanmaa ja Humppilan houkutukset 75 € 
Päiväretki, jonka kohteina Urjalan makeistukku, Pentinkulma, Nuutajärvi, Humppila, 
Punkalaidun ja Häijään juustoherkkula Sastamalassa. Lounas sisältyy hintaan. 
Retkellä oppaana Juhani Viita.    
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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, Susannalta 040 727 7276 tai Lauralta 040 772 3473. 

Ryhmät 

Hattulan alueen omaishoitajat ja avustettavat 

Ryhmässä vapaaehtoinen Sirkka toimii avustettavien kanssa 
sillä aikaa, kun omaishoitajat keskustelevat. Tapaamiset 
Hattulan Kotikirkossa, Teollisuustie 6. 

Tapaamiset ja lisätietoa Margit 040 727 7237 tai Mar-

git@hmlomaishoitajat.fi 

Hauhon alueen omaishoitajat ja avustettavat 

Ryhmä omaishoitajille ja avustettaville, jotka kokoontuvat 
kuukauden viimeinen torstai klo 13 Hauhon seurakuntatalon 
takkahuoneella, Kotkontie 3.                                                                                                 

Tapaamiset: 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. 

 

Virkut  

Ryhmä kaikille ikäihmisille ja läheistään auttaville.                                                                        

Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 

klo 13 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, Kotkontie 3.                                                                   

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä p. 050 501 1257                                                                        

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

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 Airi Suuronen 040 516 3227 

Tapaamiset: 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. 

Terveysliikunta  

Sopii kaikille. Rauhalliset ja tehokkaat venyttelyliikkeet yllä-

pitävät nivel- ja lihaskuntoa sekä tasapainon hallintaa. Kau-

simaksu jäseneltä 30€, ei-jäseneltä 45€.                                                                  

Torstaisin 3.9.–10.12. (ei viikolla 40) klo 16 Keskusseurakun-

tatalon liikuntasalissa, Rauhankatu 14. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Susanna 040 727 7276.                                                 

Kimppakävely 

Suunniteltu juuri sinulle, joka pidät liikkumisesta hyvässä 

seurassa. Kävelemme joka maanantai klo 10 verotoimistolta 

(Lukiokatu 26) 31.8.–14.12. 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 Kirkkorinne 4. Omais-
hoitajien keskinäisen juttelun ajan avustettaville on omaa 
kivaa puuhaa ohjaajan kanssa.  

Lisätietoja Susanna 040 727 7276  

Tapaamiset: 9.9., 14.10., 11.11., 9.12. 

Miesten ryhmä 

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

Lisätiedot Susanna 040 727 7276 tai Margit 040 727 7237 
Tapaamiset: 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. 

 

 

HÄMEENLINNA 
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Peli- ja keskusteluryhmä 

Ryhmä tapaa erilaisten pelien, kahvittelun ja keskustelun mer-

keissä joka torstai klo 13–15 alkaen 3.9., Kirkkorinne 4. Pelit 

vaihtuvat osallistujien kiinnostuksen mukaan. 

Lisätietoja: Leena Pietilä 040 0485808  

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 Laura 040 772 3473                                                    

Tapaamiset: 3.9., 1.10., 5.11., 4.12. (Huom. Viimeinen kerta 

on perjantai) 

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 044 371 0371 tai Pasi 040 724 3456 

Tapaamiset: 12.8., 9.9., muut tapaamiset sovitaan myöhem-
min 
 

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: 26.8., 1.10., 28.10., 25.11. 

 

Kalvolan omaishoitajat ja avustettavat 

Ryhmä kokoontuu  torstaisin klo 12.30 Kalvolan seurakuntata-

lolla, Hallintotie 3. Lisätietoja Margit Adams 040 727 7237 ja 

Elisa Peltonen 040 804 9482                                          

Tapaamiset 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.                                                                                      

 

 

HÄMEENLINNA 

KALVOLA 
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Jano, Janakkalan alueen omaishoitajat ja avustettavat 

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

Lisätietoja Susanna 040 727 7276 ja Päivi Harju 044 7656 984                                          

Tapaamiset: 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12. 

Vivo, Janakkalan alueen erityislasten vanhemmat 

Lisätietoja ajankohdasta ja tapaamispaikasta                             

Susanna 040 727 7276.    

                                                                                                                             

Janakkalan ystävät  

Ikäihmisten ryhmä, joka tapaa erilaisten aktiviteettien ja kah-
vittelun merkeissä maanantaisin klo 10–12 (poikkeus 12.10. klo 
13–15) Tapaamispaikka Ilonassa, Keskuskuja 3 Turenki.                                             

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä 050 501 1257 

Tapaamiset 7.9., 12.10., 9.11., 7.12. 

JANAKKALA 

Lammin seurakunta 

Omaishoitajien kokoontuminen kerran kuukaudessa torstai-
sin klo 13.30 Keitaassa, Lamminraitti 37.  

Lisätietoja Diakoni Jürgen Skaffari 040 804 9504. Ilmoituksia 
voi seurata Hämeen Sanomissa, Keski-Hämeessä ja Lammin 
seurakunnan nettisivuilla.   

Tapaamiset 17.9., 15.10., 12.11.,10.12. 

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 040 727 7276 

Tapaamiset: 18.8., 15.9., 20.10., 17.11., 15.12.                                    

 

LAMMI 

RENKO 
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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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Yhdistys myy ja lainaa 

Yhdistyksellä on myytävänä erilaisia tuotteita, joiden myynti käytetään yhdistyksen hy-

väksi. Kuvataiteilija Heli Huotala on esimerkiksi antanut lahjoituksena noin 20 taulua. 

Muita myytäviä tuotteita ovat muun muassa omaishoitajien kokemuksista kootut kirjat, 

omaishoitoon liittyvät tietokirjat, ajatelmakirjaset, onnittelukortit, suruadressit ja erilai-

set neuletyöt. Yhdistyksellä on myös lainattavia teoksia. Lisäksi voit lainata yhdistyksen 

kuntopyörää. 

Kaikki nämä tuotteet ovat nähtävissä yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Kirkkorinne 4.  

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 

Yhdistykseltä lainatta-

va kuntopyörä. 

Tarinan arvoiset: Omaishoitajat kertovat elä-

mästään 

18,00 

Ostettavia kirjoja.  
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Mielen ja kehon hyvinvointia 

10 neuvoa, joilla huolehdit jaksamisestasi. 
 
1. Tutustu omaan tunnemaailmaasi. Miltä vihani tuntuu? Miltä suruni tuntuu? Entä väsy-

mys? Muista, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja jokaisella on tarkoitus. 
2. Ota omaa aikaa. Jokainen tarvitsee sitä. Rauhoitu yksin. 
3. Puhu toisten kanssa. Myös sinulla on oikeus jakaa omia asioitasi, tunteitasi ja kokemuk-

siasi. Älä tyydy kuuntelijan rooliin. 
4. Säätele omia odotuksiasi. Mitä vaadit itsestäsi? Vääristä tai liian korkeista odotuksista 

seuraa syyllisyyttä ja pettymyksiä. 
5. Mieti, missä roolissa olet. Mitkä asiat kuuluvat sinulle, mitkä eivät? Et ole terapeutti, 

vaan ystävä tai läheinen.   
6. Hyväksy se, ettet aina voi auttaa tai antaa neuvoa. Usein riittää, kun kuuntelet toista. 
7. Liiku kylliksi, nuku ja syö hyvin. Valitse harrastus, joka saa ajatuksesi muualle. 
8. Aseta rohkeasti rajat. Lentokoneessakin käsketään laittaa ensin happinaamari itselle ja 

auttamaan vasta sitten toista. 
9. Muista, ettet ole vastuussa kenenkään elämästä, etkä hänen tunteistaan. Jos uuvut, ota 

yhteys ammattilaiseen saadaksesi apua. Uupunut ihminen ei pysty hoitamaan itseään 
pelkällä omalla voimallaan. 

 
Lähde: Franz Schnider 

Merisuolakääreen ohje 
 
Käytetään hoitamaan kipua, turvotusta ja tulehdusta! 

 

3 rkl merisuolaa (ehdottomasti merisuolaa, valkoinen puhdistettu suola ei käy) 

1 litra huoneenlämpöistä (n. 22 asteista) vettä 

froteepyyhe tai sukka (leikkaa kärki pois sukasta, niin saat kätevän raajaan asetettavan si-

teen) 

Liuota merisuola litraan vettä. Kastele pyyhe tai sukka liuokseen ja purista pyyhe/sukka nih-
keäksi. Sukka on kätevä raajojen hoitoon, pyyhkeen voi laittaa muihin kohtiin. 

Aseta pyyhe/sukka hoidettavalle alueelle ja pidä sitä noin 45 minuuttia 1–3x päivässä noin 
kolmen päivän ajan. Huolehdi, että pidät itsesi lämpimänä hoidon aikana, käytä tarvittaessa 
vaikka leivinpaperia pyyhkeen päällä, että saat vaatteet päällesi. Mikäli kääre aiheuttaa iho-
oireita, lopeta kääreen käyttö. 

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, vältä käyttämästä käärettä alaselän alueella. Etu-

rauhas- ja virtsatieongelmien hoidossa veden lämpötila kannattaa nostaa kädenlämpöiseksi. 

Lähde: KomiS 
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  HÄMEENLINNA 

 

Muutoksia: Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluohjaukses-
sa siirrytään 1.9.2020 yhteen asiakasnumeroon. Hämeenlinnan kau-
pungilla numero ei ole vielä tiedossa. Toiveena on esitetty, että van-
hat numerot ohjataan jonkin aikaa uuteen numeroon.  

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Palvelupiste Kastelliin puh. 03 
621 3370 ma–pe 9.00–16.00 Tämä on yleisneuvonnan puhelinnume-
ro, mitä kautta sinut ohjataan oikeaan paikkaan. Voit mennä myös 
paikan päälle Palokunnankatu 16, Kastellin 1. kerroksessa.  

 

Palvelupiste Kastelli 

Palvelupiste Kastellissa on saatavilla yleisneuvontaa sekä tietoa ikään-
tyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista. Neuvojat 
auttavat myös alkuun erilaisten palveluiden järjestämisessä, esimer-
kiksi ateriapalvelut. 

Kastellissa voit mm. myös:  

• palauttaa kaupungille osoitettuja asiakirjoja ja hakemuksia 

• noutaa lomakkeita 

• ostaa senioriliikuntakortteja 

• antaa palautetta kaupungille 

• ostaa ja ladata Waltti-kortin 

• voit maksaa Hämeenlinnan kaupungin lähettämät laskut, palvelumaksu 5 euroa / 
lasku 

 

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:  

ikaihmisten.neuvonta@hameenlinna.fi 

 

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 v. – 

Janica Rahkonen 

sosiaaliohjaaja, p. 050 467 9834 

– aikuiset n. 18 v. – 

– asumispalvelut 

Jenni Ojanperä 

sosiaaliohjaaja, p. 050 477 5240 

– aikuiset n. 18 – 40 v. 

Tiina Lagstedt 

sosiaaliohjaaja,  p. 050 524 2475 

– lapset  0 – n. 10 v. 

Minna Järvinen 

sosiaaliohjaaja,  p. 050 594 2174 

– vammaisten ja ikäihmisten per-

hehoito 

– nuoret n. 10 – 18 v. 

Vammaispalvelujen asiakasohjausyksikön yhteystiedot 
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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: Asiakasoh-

jauksen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyville, vammaisille sekä hei-

dän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien 

sekä vammaisten henkilöiden hyvinvointia koko Janakkalan alueella.  

Tarvittaessa asiakkaalle sovitaan palvelutarpeen arviointi kotiin tai tapaaminen 

palveluista vastaavan asiantuntijan vastaanotolle.  Käytössämme on takaisin-

soittojärjestelmä. Jos linjamme ovat varattu, kuuntele nauhoite ja toimi oh-

jeistuksen 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 SYYSKOKOUKSEEN 16.11.2020 

KLO 17.00 KEINUKAMARILLE, Pikkujärventie 6 13200 Hämeenlinna   

 

 

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

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

Pixabay 


