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HÄMEENLINNAN SEUDUN  

OMAISHOITAJAT RY 

Kirkkorinne 4 

13100 HÄMEENLINNA 

omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi 

Omaistoiminnan ohjaajat: 

Susanna Kollanus 040 727 7276/

Susanna@hmlomaishoitajat.fi 

Margit Adams 040 727 7237/

Margit@hmlomaishoitajat.fi 

Järjestöassistentti: 

Hannele Myllyoja  040 772 3473/

Hannele@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. 



4 

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     

Jukolan Apteekki          

Hämeenlinnan Keskusapteekki  

Sivina Oy       

Ensiapulainen, sairaanhoitaja Heli Rainio 

Hämeen Hautauspalvelu 

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! 

 



5 

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 paikan päällä –10% 

korttia näyttämällä. 

Verkossa -10% koodilla HMLOH10.  

Tuotteet on jaettu kuuteen eri kategoriaan: 

inkontinenssi, hygienia, arjen apuvälineet, 

sairaanhoito ja ensiapu, suojaus sekä hoito-

vaatteet. 

Vanajantie 4 

13110 Hämeenlinna                                           

Puh. 050 523 0080                                              

Hieronta- ja hyvinvointipiste  

Sanna Veuro: Kaikki palvelut –10%. 

Vanainkatu 4 B 58 

13200 Hämeenlinna                                             

Puh. 044 5441300                                             

www.hierontajahyvinvointipistesannaveuro.fi                                                                                                           
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Varapuheenjohtajan palsta 

Syyskesäinen tervehdys sinulle hyvä jäsen!  

Kiitos, että olet jäsenemme!  

Elämme jo toista vuotta koronakurimuksessa, joka on vain lisännyt omais-
hoitajien kuormaa. Kuormaa, jota yhdistys on pyrkinyt keventämään puhe-
luiden, kirjeiden ja sosiaalisen median keinoin. Tämä on valitettavan vähän, 
kun kasvokkaiset tapaamiset on jouduttu laittamaan tauolle.  

Tätä kirjoittaessani koronatilanne menee parempaan suuntaan ja on lukies-
sasi toivottavasti vieläkin parempi. Niin, että voimme taas aloittaa lähitoi-
minnan täydellä teholla. Tähän tähdäten tämäkin jäsentiedote on laadittu.  

Olemme valmiita antamaan sinulle kaiken mahdollisen tuen, että jaksaisit ja 
saisit hyvää mieltä toimintamme piirissä. Toivomme, että tulet mukaan it-
seäsi kiinnostavaan toimintaan ja jos sinulla on esteitä, niin pyritään yhdessä 
ratkaisemaan niitä. Voisiko kotimiehemme olla ratkaisu? Voisitteko tulla yh-
dessä ryhmään tai muuhun toimintaan?  

Omaishoitaja, yksin ei tarvitse selviytyä. Pura huoliasi, kysy taitavilta työnte-
kijöiltämme neuvoja ihan mihin tahansa, niin pientä asiaa ei ole, ettei voisi 
soittaa. Eikä tarvitse olla asiaakaan, ajatusten vaihto piristää aina! 

Yhdistys on olemassa omaishoitajia varten, sinua varten, juuri sinut haluai-
simme tavata! 

 

 

Toiveikkaina lähdemme kanssasi syyskaudelle,  

voi hyvin! 

 

Lämpimin ajatuksin,  

Airi Suuronen  
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Toimintaa syksyllä 2021 
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Kotimiespalvelu 

 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 hoitavalle 

arjen helpotusta sekä turvallisen asiointi- tai lepohetken. Koti-

miehen voi tilata muutamaksi tunniksi kerrallaan. Palvelu ei 

sisällä varsinaista hoitotyötä. 

Palvelun saamiseksi ota yhteys puh.  040 772 3473. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimiehet Maija-Liisa Korhonen-

Sangwirun ja Kirsti Eklöf-Salminen 

Kirsti ja terapiakoira Flori  

keväällä 2021 

 

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

Sitten katsotaan esimerkiksi vaikka vanhoja valokuvia, jotta saadaan ih-

miset 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 ruokaakin. Ihan siitä riippuen, 

mitä tykätään.”  - Kotimies Kirsti 
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Oivallinen tervehdys 

Mikä näistä on sinulle tärkein: menneisyys, tämä hetki vaiko tulevaisuus? On 
hyvä laatia suunnitelmia tulevaisuudelle, tehdä elämästä merkityksellistä it-
sellesi, olla haaveita ja toiveita, vaikka ihan pikkiriikkisiä. Ne antavat elämälle 
merkitystä. 

 

Mikä sitten on elämän merkitys? Jos ajatellaan se mahdollisimman yksinker-
taisesti näin: ”Elämällä on tarkoitus ja yhtenäinen kokonaisuus yli arjen kaa-
oksen.” Ajatellaan, että se on osittain elämän ennustettavuutta ja luottamus-
ta jatkuvuuteen, mitä monet kriisit ravistelevat. Merkitys on osittain rutiine-
ja, jotka tekevät arjesta merkityksellisen, ja se kertoo elämän jatkuvan. Kun 
elämää kohtaa kriisi, on tämmöinen merkitys hyvin tärkeä. 

 

Meitä kaikkia on kohdannut kriisi, joka on luonut pelkoa keskuudessamme jo 
puolitoista vuotta. Jokainen on siihen reagoinut eri tavoin. Toiset vähättele-
vät ja naureskelevat, toiset taas eristäytyvät täysin. Mainonta ja sosiaalinen 
media antavat mielikuvaa täydellisestä ja oikeanlaisesta elämästä, kun on 
tehnyt oikeanlaiset valinnat. Todellisuudessa täydellinen elämä on juuri sel-
lainen, minkä olet itsellesi luonut ja elät sitä, teet omat valinnat ja seisot nii-
den takana. Elämään kuuluvat niin ilot kuin surut ja sairaudetkin. Jokaisella 
on ihan omat ”vitsaukset”. Jotkut huomataan helpommin kuin toiset ja jotkut 
puhuvat avoimemmin kuin toiset. Siinä mistä toinen selviää useista, vaikeis-
takin vastoinkäymisistä, on toiselle pienikin koettelemus liikaa. Puhutaan 
psyykkisestä palautumiskyvystä eli resilienssistä. 

 

Kevään aikana olemme ryhmien kanssa tavanneet paljon ulkona, lähinnä 
metsässä ja nuotiokodilla. Kevään teemana on ollut luonto, lähinnä metsä ja 
siitä löytyvä voimavara. Yhdistettynä ryhmätapaamisiin ja niistä saatavaan 
voimavaraan ja tukeen, ne kaikki lisäävät ja vahvistavat resilienssiä.  

 

Oletko ajatellut tai kysynyt itseltäsi, kuinka minä voin? Kuinka minä jaksan? 

 

  
 



13 

 

Apu on konkreettista, mutta sitä on muistettava kuitenkin pyytää. Apua ruo-
an laitossa, kuuntelemisessa, läsnäolossa. Suomalainen sisu voi joko edistää 
tai hidastaa toipumista. Sisua kuitenkin tarvitaan myöntämään, että tarvit-
see apua ja tukea, sekin on jo todella paljon. Me täällä toimistolla olemme 
sinua varten. Jos et ryhmässä halua ottaa asioita esille, voimme keskustella 
myös ihan kahdestaan. Ajan voi varata joko Susannalta tai Margitilta, myös 
kriisityöntekijä Marika ottaa vastaan ja auttaa. 

 

Jatkamme syksyn vielä metsäisillä teemoilla, toivottavasti pääset mukaan. 
Pyrimme huomioimaan aina huonojalkaiset ja liikuntaesteiset retkillämme 
mahdollisuuksien mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Uutta voi syntyä vain siitä,  

että ihmiset kohtaavat vieraita asioita  

ja käsittelevät niitä yhdessä. 

Filosofi ja psykologi  

John Dewey 

 

Aurinkoista syksyä toivotellen Margit, Hannele ja Susanna  
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Vapaaehtoistoiminnan palsta 

Taas on kesä ja väsyttävä koronatalvi ja -kevät ovat ohi. Välillä on aika hyvä 
miettiä ja tietää, että kaikki on väliaikaista, kaikki menee ohi, myös korona. 
Toivottavasti pääsemme syksyllä kiinni tavalliseen arkeen ja voimme to-
teuttaa kaiken, mitä olemme suunnitelleet.  
 
Yhdistyksemme vapaaehtoiset mahdollistivat kuluneena keväänä monelle 
omaishoitajalle tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja paikan irtautua arjesta. Pys-
tyimme järjestämään erilaisia kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia turvavälit 
ja rajoitukset huomioiden. Toukokuun puistopiknikkiä ja kotaretkeä ei olisi ol-
lut mahdollista toteuttaa ilman vapaaehtoisia. Kiitos sinulle vapaaehtoinen, 
kun olet ollut mahdollistamassa omaishoitajien kohtaamisia!  
 
Omaishoitajaliitto kumppaniensa kanssa järjesti keväällä etänä hyviä ja hyö-
dyllisiä luentoja ja koulutuksia. Niitä järjestetään ympäri vuoden. Syksyllä on 
esimerkiksi tulossa uusi vertaisryhmän ohjaajakoulutus, ohjaajapäiviä eri tee-
moilla -  Ohjaajan jaksaminen, Kriisin kohtaaminen ym. Tulossa on erilaisia 
webinaareja - Ongelmakeskeisestä puheesta ratkaisujen löytämiseen, Riittä-
mättömyyden tunne oman jaksamisen esteenä ym. Nämä kaikki ovat verkko-
tilaisuuksia. Jos olet kiinnostunut ohjaajakoulutuksesta tai erilaisista luen-
noista, ota yhteyttä Margitiin tai Susannaan, saat meiltä lisätietoa. Autamme 
mielellämme myös mahdollisissa digikysymyksissä. 
 
Amerikkalaisten tutkijoiden laajan haastattelututkimuksen mukaan ihmisten 
hyvinvoinnista 40 % tulee siitä, että heillä on jotain merkityksellistä tehtävää, 
jossa he voivat toteuttaa itseään. Tämä voi olla palkkatyötä, opiskelua, har-
rastus- tai vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Tutkimuksen mukaan ni-
menomaan merkityksellinen toiminta on ihmisten onnellisuuden ja hyvin-
voinnin kannalta tärkeää. Hyvien tekojen lisääminen on tehokas tapa tulla 
onnellisemmaksi. Uskon, että olet kokenut onnellisia, iloisia hetkiä tehdessäsi 
vapaaehtoistyötä ja toivon, että olet onnellinen ihminen. 

 
Vapaaehtoistoiminnan kevätkauden päätimme tällä kertaa Aulangon ulkoilu-
majalla luontouttaja Jaana Santasen ohjaamana. Saimme ihailla pilviä riippu-
matosta ja tehdä oman elämän taideteoksen. Luonnon vaikutukset ovat mah-
tavia.  
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Kiitos vielä kerran kaikille vapaaehtoistoimijoille kuluneesta kaudesta! 
Jos et ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa, mutta sinua kiinnostaa yh-
dessäolo muiden kanssa, tutustuminen uusiin ihmisiin; haluat auttaa, löytää 
uutta sisältöä elämällesi, kehittää taitojasi ja osaamistasi - tule mukaan toi-
mintaan! 
 
Vapaaehtoistoiminnassa saat olla mukana oman elämäntilanteesi mukaan. 
Voit osallistua kertaluontoisesti erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa tai 
säännöllisesti esimerkiksi ohjaajan avustajana, kahvilapitäjänä, tiedottaja-
na. Saat toimia itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä Margitiin puh. 040 727 7237 tai  
margit@hmlomaishoitajat.fi. Perehdytämme sinut ja tarjoamme iloisen, 
kannustavan ilmapiirin. 
 

Elämä ei ole  
kaikkien toiveiden täyttymys 

halujen tyydytys. 
Elämä on  

ihmisenä olemisen huikea matka 
etsimisen ja löytämisen tiellä. 

 
Anni Korpela 
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Hämäläisiä herkkuja 

Hämäläinen pitoleipä 

Ainekset 

1 l maitoa  

50 g hiivaa 

2-3 tl suolaa 

1 rkl kuminaa 

3 dl kaurahiutaleita 

3 dl grahamjauhoja 

1,5 dl ruisjauhoja 

14 dl vehnäjauhoja 

100 g voita 

 

Piimäjuusto 

Ainekset 

3 l maitoa 
1 l piimää 
4-5 munaa 
1 tl suolaa 

1. Liota haaleaan maitoon hiiva. Lisää suola ja kuminat. Sekoi-
ta joukkoon kaurahiutaleet, graham- ja ruisjauhot sekä vä-
hän kerrallaan vehnäjauhot. Lisää sulatettu voi ja alusta tai-
kina pehmeäksi. 

2. Kaaviloi taikinasta 3-4 vajaan uunipellin kokoista suorakai-
teen mallista noin 1/2 cm paksua levyä ja nosta ne kaulimen 
avulla leivinpaperille tai taputtele taikina suoraan leivinpa-
perille ja kauli paperin päällä. Taikinalevy voi jäädä vähän 
peltiä pienemmäksi. 

3. Anna taikinalevyjen nousta liinan alla 20-30 minuuttia. 
4. Pistele levyt haarukalla ja jaa taikinapyörällä noin 7 x 7 cm:n 

ruuduiksi. Paista noin 225 asteessa noin 9-10 minuuttia tai 
kunnes leipäset ovat kypsiä ja pinnaltaan kauniin vaalean-
ruskeita. 

        Lähde kotiliesi.fi 

Valmistusohje 

Valmistusohje 

1. Kuumenna maito kiehumispisteeseen. 
2. Lisää piimä, johon on lisätty munat, varovasti sekoittaen. 
3. Kuumenna keitos uudelleen kiehumispisteeseen ja nosta 

pois liedeltä. Anna seistä puolisen tuntia. 
4. Kerää juustomassa reikäkauhalla siivilään, joka on vuo-

rattu sideharsolla. Painele heraa kevyesti pois. 
5. Sekoita suola tasaisesti massaan. Laita kevyt paino juus-

ton päälle. Anna juuston kiinteytyä kylmässä yön yli. 
6. Kumoa juusto uuninkestävälle alustalle ja voitele se mu-

nalla. 
7. Pane se 250°C:seen uuniin ja anna ruskistua kauniin vä-

riseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: martat.fi 
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Ainekset 

8 kpl 

• 1/2 l kevyt- tai täysmaitoa 
• 1 kananmuna 

• 1 1/2 dl vehnäjauhoja 
• 1 dl talkkunajauhoja (Taivalkosken tai hämäläis-

tä) 
• 1/2 tl suolaa 
 
Paistamiseen 
• juoksevaa rasvaseosta 
 
Täyte 
• 1 tlk (2 dl) vaahtoutuvaa vaniljakastiketta 
• 4 dl (200 g) mustikoita (tuore tai pakaste) 

• 1/2 dl talkkunajauhoja (Taivalkosken tai hämä-
läistä) 

 

Valmistus 

30 - 60 min 

1. Sekoita lettutaikinan ainekset kulhossa. 
Anna lettutaikinan turvota noin 30 mi-
nuuttia. 

2. Paista taikinasta (muurinpohja) pannulla 
ohuita lettuja. 

3. Vaahdota vaniljakastike. Sekoita joukkoon 
mustikat ja talkkunajauhot. 

 

Talkkunaletut ja mustikkapöperö 
Lettutaikina valmistetaan talkkunajauhoista. Rapeiden lettujen kaveriksi valmistetaan 
mustikkaista vaniljakastiketta. 

Lähde K-Ruoka 



18 

Uuden työntekijän esittäytyminen 

Tervehdys omaishoitajat, entiset omaishoitajat ja muut läheistään auttavat! 

Olen Hannele ja aloitin työt vuoden alussa yhdistyksen Paikka auki -työntekijänä 
järjestöassistentin hommissa. Olen 25-vuotias ja kotoisin Orimattilasta. Hämeen-
linnassa olen asunut viitisen vuotta. Tulin tänne opiskelemaan sosionomiksi Hä-
meen ammattikorkeakouluun syksyllä 2016 ja valmistuttuani vuoden 2019 lopussa 
olen ainakin vielä toistaiseksi jäänyt tänne asumaan.  

Olen aina halunnut tehdä töitä ihmisten parissa ja auttaa muita. Aiemmin olen 
työskennellyt pääosin lasten ja kehitysvammaisten parissa. Opiskellessani tein 
myös yhden harjoittelun ikäihmisten palvelutalossa, mutta se ei ollutkaan ihan ta-
vallinen harjoittelu, sillä suoritin sen maapallon toisella puolella Australiassa aust-
raliansuomalaisessa vanhainkodissa. Asuin Australian Brisbanessa luokkakaverin 
kanssa kolme kuukautta ja ne olivat todella upeat ja ikimuistoiset kuukaudet. 
Matkustelusta olenkin pitänyt aina. Vapaa-ajalla tykkään myös liikkua luonnossa 
tai kuntosalilla ja tehdä käsitöitä. Musiikki on myös lähellä sydäntäni.  

Tänne Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry:hyn päädyin töihin, kun päiväko-
dissa työskennellessäni alkoi tuntumaan, että kaipaan työrintamalla uusia koke-
muksia ja haasteita. Halusin laajentaa ja syventää osaamistani sosiaalialalla ja 
olinkin niin onnellinen, kun minut valittiin tänne töihin. Olen viihtynyt täällä valta-
van hyvin. Omaishoitajuus ei ole minulle ennestään kovin tuttua, mutta tässä 
muutamassa kuukaudessa olen tajunnut sen, kuinka tärkeää ja merkityksellistä 
työtä omaishoitajat tekevät ja kuinka omaishoitajuus hyvin todennäköisesti kos-
kettaa jollain tavalla meistä jokaista ihmistä jossain vaiheessa elämää. On ollut 
ihanaa päästä tutustumaan teihin jäseniin, joita olen ehtinyt jo tavata tämän vuo-
den aikana hurjasta koronavuodesta huolimatta. Odotan innolla ja toivon syvästi, 
että syksyllä pääsemme aloittamaan toimintamme normaalisti ja pääsen tapaa-
maan ja tutustumaan kasvotusten teihin jäseniin vielä paremmin.  

 

    

  Toivottavasti tapaamme siis syksyllä, 

  Hannele Myllyoja 



19 

Omaishoitajaliitto täytti 30-vuotta 20.5.2021 ja sen kunniaksi järjes-
timme omaishoitajille puistopiknikin Linnanpuistossa. Tilaisuus alkoi 
kahveilla ja tarjolla oli kahvin lisäksi muun muassa kakkua. Kahvien 
jälkeen yhdistyksen nykyinen puheenjohtajamme Leenamaria Keipi-
lä ja entinen puheenjohtajamme sosiaalineuvos Marja-Leena Lehti-
nen pitivät puheet. Puheiden jälkeen esiintyi muusikko Karri Salo, jo-
ka esitti muutaman musiikkikappaleen sekä laulatti vieraita parilla 
yhteislaululla. Sää oli keväisen aurinkoinen ja paikan päällä kävi jopa 
50 omaishoitajaa ja hoidettavaa.  

Puistopiknik 

Juhlan esiintyjä Karri Salo. 

Kahviemännät Riitta ja Tuulikki.  

Tarjottavat oli pakattu koronaturval-

lisesti valmiiksi pakkauksiin, joissa 

oli mm. kakku, keksi ja konvehti.   

Marja-Leena Lehtinen pitämässä 

puhettaan. 

Ylen radiotoimittaja kävi haastattele-

massa Susannaa tapahtumastamme.  

Pieni taukojumppa laulujen jälkeen.  

Vapaaehtoinen Tapio auttamassa 

juhlan järjestelyissä.  
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Kotaretki  

Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat lähtivät viettämään perinteistä kir-

kasta kesäpäivää Aulangon tekosaarille yhdessä alueen valoisten omais-

hoitajien kanssa. Oivattaret Margit, Susanna ja Hannele olivat suunnitel-

leet lämpimän ja punaisen päivän. Vihreä Susanna toivotti lempeät vie-

raat tervetulleiksi. Juhannustunnelmaan meitä viritti nauravainen haitaris-

ti Seppo Mäkinen. Kirkkaat kotimiehet Kirsti ja Maikki tanssivat hymyile-

väisesti musiikin tahdissa. Häilyväinen Flori katseli ihmeissään omintakei-

sesti menoa.  

Väsynyt Susanna viritteli nuotioon tulet ja laittoi makkarat ruskistumaan, 

kun taas pehmeä Margit, vilpoinen Hannele ja hupsu Nico ohjasivat kivi-

sesti viihdyttävien leikkien pariin.  

Hidas emäntä Tuulikki Alsta tarjoili ruokia ja Pietilän Leena hääräili yllätty-

neesti ruokien jaossa, kunnes malttoi istahtaa myös itse hetkeksi syömään. 

Elina ja Veksi taas nauttivat hentoisasta ulkoilmasta iloisen koivun alla.  

Uteliaat seuraleikit viihdyttivät märkiä vieraita ja rakkaita palkintojakin 

jaettiin. Teatterivastaavana ystävällinen Hannu muistutteli meitä kesäte-

atteriin ilmoittautumisesta.  

Ilma oli mitä virallisin, kun saimme juhlistaa 10:ttä kotaretkeä. Valitetta-

vasti kaikki viekas päättyy aikanaan ja kaikkien surullisten juhlijoiden oli 

aika lähteä naurettavasti.  

Keskiviikkona 16.6. vietimme perinteisen kotaretkipäivän Aulangon 
tekosaarilla. Mukana oli noin 30 omaishoitajaa ja hoidettavaa. Söim-
me herkullisia ruokia, kuuntelimme haitaristin soittoa, lauloimme, 
pelailimme pelejä ja nautimme yhdessäolosta. Alla on retkestä tehty 
tarina, johon osallistujat saivat keksiä erilaisia adjektiiveja näke-
mättä tarinaa etukäteen. Seuraavalta sivulta löytyy myös kuvia päi-
västämme. 
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Kuvia kevään 2021 varrelta 

 

Vuoden Tiistaikahvilat aloitettiin ystävänpäivä-
kahveilla. 

Vietimme edellisen työntekijän, Laura Ala-Korven, läk-

siäisiä. 

Valokuvaaja Leena Louhivaara järjesti MINÄKUVA- 

työpajoja. 

Pääsiäisenä Hämeenlinna-Vanajan seurakunta kävi 

koristelemassa ikkunamme.  

Keräsimme omaishoitajien voimabiisejä ikkunalle. Voima-

biisejä pääsee kuuntelemaan yhdistyksen Youtube-

kanavalta sekä syksyllä liiton järjestämässä toivekonsertis-

sa radiossa.  

Saimme lainaan Hämeenlinnan taidemuseolta tai-

delaukkuja, jotka olivat esillä toimiston ikkunalla. 
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Luontouttaja Jaana Santanen järjesti Metsämielitapahtuman Janakkalan omaishoitajille Laurinmäellä ja  

vapaaehtoisille Aulangolla.  

Teimme onnittelulakanan liiton 30-vuotisjuhlaa varten. 

Hauhon ja Hattulan omaishoitajien ja hoidettavien ryhmät 

sekä Virkut kävivät vierailulla Wuolteen kartanolla.  

Kojakit pääsivät nauttimaan kesäises-

tä säästä minigolfin merkeissä ke-

vään viimeisellä tapaamiskerralla. 

Kesäksi ikkunamme teemana oli Mielenrauhaa veden  

äärellä. Seminaarin koulun 4B-luokan oppilaat  

olivat askarrelleet meille kaloja.  
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Tulossa olevia tapahtumia 

Tiistaikahvilat 10.8. alkaen perinteisesti tiistaisin klo 10–13, Kirkko-
rinne 4. Kaikille avoin tilaisuus, jossa voi kysyä omaishoidosta, tutustua toisiin 

omaishoitajiin ja yhdistyksen toimintaan. 

Tanssiaisretki Petäykseen ke 18.8.2021 klo 11–16. Tervetuloa mukaan 

retkelle tansseihin Petäyksen Resortiin Hattulan Tyrväntöön. Lähtö klo 11. Tar-
kempi tieto lähtöpaikasta selviää myöhemmin. Ennen tansseja pääsemme 
nauttimaan seisovan pöydän antimista. Tansseissa esiintymässä nimekkäitä 
esiintyjiä. Tanssin ohessa muuta ohjelmaa heille, jotka eivät välitä tansseista. 
Hinta: lounas 18€ + tanssilippu 10€. Kuljetus ilmainen. Ilmoittauduthan viimeis-
tään 11.8. mennessä omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi tai puh. 040 772 
3473. 

Tunne metsä -tapahtuma to 26.8. klo 13 Laurinmäellä. Janakkalan ver-

koston kanssa järjestetty tapahtuma omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Ras-
tirata, makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa! Ilmoittaudu 19.8. 
mennessä Marko Mustialalle 040 450 1584 tai Minna Heikkilälle 040 588 2320.  

TV-juhlajumalanpalvelus su 29.8. klo 10–11. YLE TV1 televisioi omaishoi-

tajien messun suorana Kangasalan kirkosta. Yhteistyössä Tampereen hiippa-
kunnan, Pirkanmaan Omaishoitajien, Tampereen Seudun Omaishoitajien ja 
Omaishoitajaliiton kanssa. 

 

 

Tilaa suoraan verkosta.  

www.viipurintienkukka.fi 

Ilmainen  toimitus kotiovelle  
Hml:n seutu,  

kun tilaus on 45€. 
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Ilmoitamme lisäksi tapahtumistamme Facebookissa, kotisivuillamme, 

Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen ilmoitustau-

lulla. Pysykää kuulolla! 

Omaishoitajien metsäretki Aulangolle la 4.9. klo 13. Syyskauden 
avajaiset. Ohjaajat Teijo Heinänen ja Sini Tuominen Metsähallituksesta. Il-

moittaudu Margitille puh. 040 727 7237 tai margit@hmlomaishoitajat.fi.  

Retki Athos-Säätiön luostarikeskukseen (entinen Ronni) Lammille to 
16.9. Lähtö Turengin linja-autoasemalta klo 9.30 ja Hämeenlinnan Wetteriltä 

klo 10. Ohjelmassa mm. tutustumista tiloihin ja näyttelyihin sekä laajaan ja 
laadukkaaseen vanhain tavarain myymälään ("kirppikseen") ja käytännössä 
Suomen ainoaan ja laajaan ortodoksiseen kirjakauppaan. Hinta jäsen 30 €, ei 
jäsen 40 €. Sisältää ruokailun, kahvit ja kuljetuksen. Ilmoittaudu Hannulle puh. 
040 715 4992. 

Yhdistyksen syyskokous ti 30.11. klo 17, Kirkkorinne 4. Olet lämpimäs-

ti tervetullut! 

Glögikahvila ti 14.12. klo 10–13, Kirkkorinne 4. Tervetuloa! 

Joulujuhla, tarkemmat tiedot myöhemmin.  
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Sunnuntai  21.11.  

 Valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä + kirkkokahvit 

Maanantaista perjantaihin 22.–26.11. 

 Klo 10–13 Avoimet ovet. Kahvipannu kuumana yhdistyksen toimitiloissa, 
 Kirkkorinne 4. 
 Kerro se kuvin –valokuvanäyttely, Kirkkorinne 4. 

Maanantai 22.11. 

 Klo 10–12 Tule tapaamaan meitä Lammin kirjastolle ja kysymään  
 omaishoidosta. 

 Keskiviikko 24.11. 

 Klo 10–12 Tule tapaamaan meitä Janakkalan kirjastolle ja kysymään 
 omaishoidosta. 

 Klo 18 Pirkko Lahden luento, Wetterin auditorio, Wetterhoffinkatu 4D. 

Torstai 25.11.  

 Klo 10–12 Tule tapaamaan meitä Hämeenlinnan Pääkirjastolle ja  
 kysymään omaishoidosta.  

 Klo 13–15 Ensitietopäivä omaishoitajille, Hämeenlinnan pääkirjasto.  

Perjantai 26.11. 

 Klo 10–12 Tule tapaamaan meitä Hattulan kirjastolle ja kysymään 
 omaishoidosta.  

 Klo 13–15 Ensitietopäivä omaishoitajille, Hattula 

Teatteriesitys Omaishoitajaviikolla: Täydellinen lauantai Eräs Teatterilla. Esitys-
päivä ja -aika ilmoitetaan myöhemmin. Hinta 25 €, sisältää väliaikakahvit. 

Kerro se kuvin -valokuvanäyttely -  Otteita omaishoitajan elämästä. 

Valokuvanäyttelyn aikataulu:  

Vko 35-36 Kalvola, Sauvola  

Vko 38-39 Janakkala, Turengin kirjasto  

Vko 41-42 Kauppakeskus Tuulonen  

Vko 44-45 Hattulan kirjasto  

Vko 47-48 Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry, Kirkkorinne 4. 

Vko 49-50 Hämeenlinnan pääkirjasto 

Omaishoitajaviikon ohjelma 
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                      OVET-VALMENNUKSET SYKSYLLÄ 2021 

       

Ovet-valmennus Janakkala  

Tapaamiset: 24.8., 31.8., 7.9. klo 13–16 ja 14.9. klo 12–15 

Paikka: Janakkalan seurakuntatalo, Juttilantie 2 

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

Ovet-valmennus Kalvola 

Tapaamiset: 5.10., 12.10., 19.10. ja 26.10. klo 13–16 

Paikka: Kalvolan kylätalo, Hollaajantie 3, Iittala  

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

 
Ovet-valmennus Lammi 

Tapaamiset: 8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11. klo 13–16 

Paikka: Vapaaehtoiskeskus Keidas, Lamminraitti 37 

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

Ovet-valmennus Hämeenlinna 

Tapaamiset: 23.11., 30.11., 7.12. ja 14.12. klo 13–16 

Paikka: Yhdistyksen toimitila, Kirkkorinne 4 

Ilmoittautumiset Susanna puh. 040 727 7276 tai susanna@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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Tapahtumia Sibeliuksen jalanjäljissä 

Pe 20.8. Sibeliusmetsäretki. Lähtö klo 17.30  Aulangon ulkoiluma-
jalta. Kierrämme Aulangonjärven ympäri. Matkan pituus noin 7 
km. Omat eväät mukaan.   

Ma 20.9. klo 13 kahvit Sibeliuksen tunnelmissa Sibeliuksen puis-
tossa. 

20.9.–10.10. ilmainen sisäänpääsy Sibeliuksen syntymäkotiin seu-
raavasti: sopimuksen tehneet omaishoitajat liikuntakortilla, yhdis-
tyksen jäsenet, joilla ei sopimusta yhdistyksen jäsenkortilla.  

Ke 20.10. klo 13–15 kurkkaus Ahveniston hautausmaalle. Kierros 
eri aloilta tunnettujen hämeenlinnalaisten hautapaikkoihin. Syksyi-
nen retki päättyy Sibeliuksen sukuhaudalle.  
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Sukella metsän syliin 

Metsässä samoilu on tehokasta terapiaa. Jo lyhyt luonnossa oleilu rauhoittaa, 

parantaa mielialaa, rentouttaa ja vähentää stressiä.  

- 10 minuuttia metsässä: verenpaineesi alkaa laskea ja pulssisi tasoittua. 

- 20 minuuttia: tunnet selvästi, kuinka mielialasi kohoaa. 

- Yksi tunti: tarkkaavaisuutesi paranee. 

- Kaksi tuntia:  elimistösi puolustuskyky kohenee. 

- Viisi tuntia kuukaudessa metsässä tai kaupungin viheralueilla oleskelua: henkinen hyvinvointisi lisään-

tyy merkittävästi. 

Viisi askelta luonnon helmassa 

1. Poista häiriötekijät. Laita puhelin äänettömälle, lopeta musiikinkuuntelu ja varmista, ettei mikään äly-

laitteesi keskeytä sinua. Jos olet metsässä ystäväsi kanssa, sopikaa, että seuraavaan puoleen tuntiin ette 

juttele toisillenne. 

2. Pysähdy. Kun olet vaimentanut arjen hälyn, pysähdy kuuntelemaan kehoasi. Istuudu alas kivelle tai 

kannon päälle ja keskitä sen jälkeen kaikki huomio hengitykseesi. Tunne, miten ilma virtaa lävitsesi. Jos 

olet tottunut näppäilemään puhelintasi jatkuvasti, pelkkä hengittäminen saattaa tuntua aluksi tylsältä. 

Älä kiinnitä tunteeseen huomiota. Kun jatkat hengittämiseen keskittymistä, levoton olo menee ohi. 

3. Käy kalliolle. Jos lähelläsi on kalliota, heittäydy sen päälle pitkällesi. Tunne kehosi paino ja ikiaikainen 

kivi allasi. Siirrä nyt huomiosi omasta hengityksestäsi metsän tarjoamiin aistiärsykkeisiin. Miltä kallio tun-

tuu? Mitä kuulet? Mitä tuoksuja tunnet? Kuuntele, mitä metsällä on sinulle kerrottavana. 

4. Sulje silmäsi. On aika vaipua rentouden tilaan ja unohtaa hetkeksi kaikki. Jos haluat, laita kännykkä he-

rättämään puolen tunnin kuluttua. Sulje sen jälkeen silmäsi. Anna kehosi tuudittautua luonnon ja oman 

hengityksesi ääniin. Älä yritä tietoisesti meditoida tai ajatella yhtään mitään. Ole vain. Nauti rentoutumi-

sesta, vaivu uneen tai seikkaile unen ja valveen rajamailla. 

5. Kuulostele kehoasi. Herättele itseäsi kaikessa rauhassa. Ala hiljalleen tarkkailla metsän ääniä ja tiedos-

taa olinpaikkasi. Avaa silmäsi. Anna katseesi vaeltaa taivaassa ja puiden latvoissa. Kun nouset ylös, tun-

nustele ja aisti kehoasi. Mitä se kaipaa juuri nyt? Onko sinulla jano tai nälkä? Oletko pirteä vai väsynyt? 

Lähde päivän toimiin ja anna kehollesi sitä, mitä se juuri sillä hetkellä kaipaa. 

Lähde: Jarko Taivasmaan Metsässä – uppoudu metsään, itseesi ja elämään -kirja. Otava 2019.  

 

 



30 

 Teatterit ja retket 

 

Tanssiaisretki Petäykseen ke 18.8.2021 klo 11–16. Tervetuloa mukaan 

retkelle tansseihin Petäyksen Resortiin Hattulan Tyrväntöön. Lähtö klo 11. Tar-
kempi tieto lähtöpaikasta selviää myöhemmin. Ennen tansseja pääsemme 
nauttimaan seisovan pöydän antimista. Tansseissa esiintymässä nimekkäitä 
esiintyjiä. Tanssin ohessa muuta ohjelmaa heille, jotka eivät välitä tansseista. 
Hinta: lounas 18€ + tanssilippu 10€. Kuljetus ilmainen. Ilmoittauduthan viimeis-
tään 11.8. mennessä omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi tai puh. 040 772 3473. 

Omaishoitajien metsäretki Aulangolle la 4.9. klo 13. Syyskauden ava-
jaiset. Ohjaajat Teijo Heinänen ja Sini Tuominen Metsähallituksesta. Ilmoittaudu 

Margitille puh. 040 727 7237 tai margit@hmlomaishoitajat.fi.  

Retki Athos-Säätiön luostarikeskukseen (entinen Ronni) Lammille to 
16.9. Lähtö Turengin linja-autoasemalta klo 9.30 ja Hämeenlinnan Wetteriltä klo 

10. Ohjelmassa mm. tutustumista tiloihin ja näyttelyihin sekä laajaan ja laaduk-
kaaseen vanhain tavarain myymälään ("kirppikseen") ja käytännössä Suomen ai-
noaan ja laajaan ortodoksiseen kirjakauppaan. Hinta jäsen 30€, ei jäsen 40€. Si-
sältää ruokailun, kahvit ja kuljetuksen. Ilmoittaudu Hannulle puh. 040 715 4992. 

Eräs teatteri (Hämeenlinna), Täydellinen lauantai Omaishoitajaviikol-
la. Hinta 25€, sisältää väliaikakahvit. Esityspäivä ja  

-aika ilmoitetaan myöhemmin.  
Maksu kahta viikkoa ennen yhdistyksen tilille FI73 
4712 0010 0246 86 tai käteisellä tiistaikahviloiden 
yhteydessä klo 10–13 välillä. Liput ja varaukset  
Hannu puh. 040 715 4992 tai Kirkkorinne 4 oleville 
listoille.  

 
Ilmoitamme teattereista ja retkistä Facebookissa, kotisivuillamme, 
Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen ilmoitustau-
lulla. Pysykää kuulolla! 
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TEATTERIT Yhteistyössä Epilepsiayhdistyksen kanssa.  
Teatterit pyritään toteuttamaan, jos vain koronatilanne sallii. 

La 2.10. Tampereen Teatteri, Eikä yksikään pelastunut, 52 €    
Agatha Christien kaikkien aikojan rikostarina. Pääosassa elokuvista tuttu Antti Reini. Päivänäytös. 

Pe 15.10. Tampereen Teatteri, Kansalliskirjailija, 48 € 

Väinö Linna näyttämöllä, hänen elämänsä, tuotantonsa, haaveensa, pettymyksensä. Koko 1900-luvun 
Suomi. 

To 28.10. Helsingin kaupunginteatteri, Niin kuin taivaassa, 100 € 

Koskettava musikaaliuutuus saapuu vihdoin Suomeen. 

Pe 5.11. Tampereen Teatteri,  Kotiopettajattaren romaani, 62 € 

Perustuu Charlotta Brontën romaaniin. Katkeransuloista kaipuuta, pitelemätöntä levottomuutta. 

Hinnat sisältävät edestakaisen matkan akselilla (Parola)/Hämeenlinna/Turenki/
Tervakoski/Riihimäki -määränpää. Mikäli Forssan suunnalta lähtee isompi joukko, kulje-
tus järjestetään myös sieltä. Retket toteutetaan, mikäli lähtijöitä on väh. 15. Ilmoitettu 
hinta edellyttää täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä jää alle 30, lisätään hintoihin 5-10 eu-
roa. Jokainen huolehtii vakuutuksestaan itse. 

MUUT TAPAHTUMAT: 
Ainutkertainen 
la 18.9. Kiipula, Musiikkia ja muistelua, 
Joukon retkiä yli 50 vuotta, 20 € 
Musiikkia vuosikymmenten retkitaipaleelta 
Mari Palo, Seppo Hovi, Hannu Lehtonen ja Jarno Kuusisto 
Hintaan sisältyy ohjelma, matkat ja väliaikakahvit. 

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT: 
Jouko Dahlman puh. 050-5424726, sähköposti: jouko.dahlman@pp1.inet.fi 
Retket järjestetään, jos koronatilanne sallii ja jos lähtijöitä on vähintään 15.   
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Syksyinen sanasokkelo 
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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, satuhieronta lapsille ja  

aikuisille 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 yhdistyk-

sen hyväksi. Kuvataiteilija Heli Huotala on esimerkiksi antanut lahjoituksena usei-

ta tauluja. Muita myytäviä tuotteita ovat muun muassa omaishoitajien kokemuk-

sista kootut kirjat, omaishoitoon liittyvät tietokirjat, ajatelmakirjaset, onnittelu-

kortit, suruadressit ja erilaiset neuletyöt. Yhdistyksellä on myös lainattavia teok-

sia.  

Kaikki nämä tuotteet ovat nähtävissä yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Kirkko-

rinne 4.  

  

 

Aamu, 2013, 10x14 cm, öljy 

levylle. Hinta 120 €  

Myytäviä teoksia.  

Yhdistys myy ja lainaa 
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Säännöllisesti kokoontuvat vertaisryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja, keskustelevia 

tai toiminnallisia. Ryhmät ovat tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat vertaisia ja jotka ym-

märtävät toisen tilanteen ja kuormittavuuden. Vertaistukiryhmät tarjoavat omaishoitajil-

le mahdollisuuden antaa ja saada tukea ihmisiltä, joilla on samanlainen elämäntilanne 

tai samankaltaisia kokemuksia. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu tasavertaisuuteen 

ja luottamuksellisuuteen. Vertaistuki lisää omaishoitajan jaksamista ja hyvää oloa sekä 

luo yhteisöllisyyttä. Omaishoitajien ryhmässä kahvitellaan, keskustellaan, vaihdetaan 

kuulumisia ja löydetään voimavaroja sekä uusia näkökulmia arkeen. Avustettavien ryh-

mässä kahvitellaan, jutellaan ja viihdytään monenlaisen toiminnan parissa. Jos ryhmän 

kohdalla ei ole ohjaajan yhteystietoja mainittuna, saat lisätietoja Margitilta  

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

Ryhmätoiminta 

Hattulan alueen omaishoitajat ja avustettavat 

Omaishoitajille ja hoidettaville ryhmä, joka kokoontuu klo 

13.30 Hattulan Kotikirkossa, Teollisuustie 6. 

Lisätietoa Margit puh. 040 727 7237  

Tapaamiset: 25.8., 22.9., 20.10. ja 17.11. 

Hauhon alueen omaishoitajat 

Omaishoitajaryhmä, joka kokoontuu kuukauden viimeinen 

torstai klo 13 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, Kot-

kontie 3.   

Lisätietoa Margit puh. 040 727 7237                                                                                          
Tapaamiset: 26.8., 23.9., 28.10. ja 25.11. 

 

Virkut  
Ryhmä kaikille ikäihmisille ja läheistään auttaville.                                                                        

Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 

klo 13 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, Kotkontie 3.                                                                   

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257                                                                        

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

HATTULA 

HAUHO 
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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 13 osoitteessa Kirkkorinne 4.                                                                              

Lisätietoja puh. 040 772 3473 
Tapaamiset: 27.8., 24.9., 29.10. ja 26.11.  

Terveysliikunta  

Sopii kaikille. Rauhalliset ja tehokkaat venyttelyliikkeet yllä-

pitävät nivel- ja lihaskuntoa sekä tasapainon hallintaa.  

Keskiviikkoisin 1.9. alkaen klo 16–17 Keinukamarilla. Viime 

vuonna maksaneet maksutta. Muille kausimaksu jäseneltä 

30 €, ei jäseneltä 45 €.  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Susanna puh. 040 727 7276. 

Kuntosali 
Kuntosalivuoro omaishoitajille tiistaisin 31.8. alkaen klo 14

–15 Keinukamarilla. 

Kimppakävely 
Suunniteltu juuri sinulle, joka pidät liikkumisesta hyvässä 

seurassa. Kävelemme joka maanantai klo 10 entiseltä vero-

toimistolta (Lukiokatu 26) 30.8. alkaen. Mukaan pääset tu-

lemalla paikanpäälle. Huom. pakkasraja –10°C.   

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

Kojakit, keskustan alueen omaishoitajat  
Omaishoitajat kokoontuvat kuukauden toinen keskiviikko 
klo 13 osoitteessa Kirkkorinne 4.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276  
Tapaamiset: 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.  

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

Lisätiedot Susanna puh. 040 727 7276 tai Margit puh.  
040 727 7237  
Tapaamiset: 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. 

 

 

HÄMEENLINNA 
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Peli- ja keskusteluryhmä 

Ryhmä tapaa erilaisten pelien, kahvittelun ja keskustelun mer-

keissä joka torstai klo 13–15 alkaen 2.9. osoitteessa Kirkkorin-

ne 4. Pelit vaihtuvat osallistujien kiinnostuksen mukaan. 

Lisätietoja: Leena Pietilä puh. 040 048 5808  

 

Valo-ryhmä 

Tiedustelut Lea Kumpulainen puh. 040 833 5647 

 

Lukupiiri 

Tiedustelut Hannele puh. 040 772 3473 

 

Veli  

Erityislapsiperheiden isille suunnattu ryhmä, joka kokoontues-
saan keskustelee, pelailee, kahvittelee ja tekee erilaisia aktivi-
teetteja. Ryhmä kokoontuu klo 18–20 osoitteessa Kirkkorinne 
4 tai muualla ennalta sovitussa paikassa.   

Lisätietoja Sami puh. 044 371 0371 tai Pasi puh. 040 724 3456 
Tapaamiset: 18.8., 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.  

Lisätietoa Susanna puh. 040 727 7276 
Tapaamiset: 25.8., 29.9., 27.10. ja  1.12. 

 

Kalvolan omaishoitajat ja avustettavat 

Omaishoitajat ja avustettavat kokoontuvat kerran kuukaudessa 

Kalvolan seurakuntatalolla. 

Lisätietoa ja tapaamiset Margit Adams puh. 040 727 7237  

 

 

 

HÄMEENLINNA 

KALVOLA 
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Jano, Janakkalan alueen omaishoitajat 

Omaishoitajaryhmä, joka tapaa torstaisin klo 13 seurakuntata-
lon kirjastohuoneella, Juttilantie 2.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 ja Päivi Harju puh.  
044 7656 984                                           
Tapaamiset: 19.8., 16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. 

Vivo, Janakkalan alueen erityislasten vanhemmat 

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276.   

Tapaamiset: 2.9., 7.10., 4.11. ja 1.12.                                                                                                                             

Janakkalan ystävät  

Ikäihmisten ryhmä, joka tapaa erilaisten aktiviteettien ja kah-
vittelun merkeissä kerran kuukaudessa Turengin seurakuntata-
lon kirjastohuoneella klo 13– 15.                                           

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257 

Tapaamiset: 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12. 

Janakkalan kimppakävely 

Liikkumista hyvässä seurassa. Lähtö joka maanantai klo 10  

Keskuskujan leikkipuistolta 6.9. lähtien. Pakkasraja –10°C.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

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 muut läheistään autta-

vat keskustelevat.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

Tapaamiset: 17.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 21.12. 

 

JANAKKALA 

LAMMI 

RENKO 
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Mitä tuli sanottua tai tehtyä? 
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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  

    perhehoito 

– 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  

LAUANTAIN KAUPUNKIUUTISISSA, FACEBOOKISSA JA KOTISIVUILLAMME.  

MUISTATHAN ILMOITTAA MEILLE OSOITTEENMUUTOKSESTASI.  

JOS HALUAT SAADA JATKOSSA MATERIAALIA SÄHKÖPOSTITSE, OTA  

YHTEYTTÄ JA ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI. 

KÄY TUTUSTUMASSA MYÖS OMAISHOITAJALIITON SIVUIHIN, JOSTA  

LÖYDÄT LISÄÄ TIETOA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA SEKÄ JÄSENEDUISTA.  

LAHJOITUSTEN AVULLA OLEMME VOINEET JA VOIMME MYÖS  

TULEVAISUUDESSA TARJOTA OMAISHOITAJILLE EDULLISESTI ERILAISTA 

TOIMINTAA, RETKIÄ JA VIRKISTYSTÄ.  

SÄÄNTÖJEN MUKAAN YHDISTYS VOI OTTAA VASTAAN LAHJOITUKSIA JA 

TESTAMENTTEJA. MIKÄLI HALUATTE, VOITTE LAHJOITTAA ESIMERKIKSI 

MERKKIPÄIVÄNÄ KERTYNEET VARAT SUORAAN YHDISTYKSELLE LAMMIN 

OSUUSPANKKIIN TILILLE FI73 4712 0010 0246 86.  

VOITTE MYÖS OTTAA YHTEYTTÄ  

OMAISHOITAJAT@HMLOMAISHOITAJAT.FI. 

Koostanut: S. Kollanus, M. Adams, H. Myllyoja 

Kuvat: S. Kollanus, M. Adams, H. Myllyoja, Pixabay 


