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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: 

040 772 3473 

Nettisivut: 

www.hmlomaishoitajat.fi 

HALLITUS VUONNA 2022 

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. 
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Yhdistyksen kannatusjäsenet 2022 

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 2022 

Kantolan Korttituote, royalty-sopimus  

Hämeenlinnan kaupunki, tila-avustus  

Kuvataiteilija Heli Huotala (taululahjoituksia myyntiin)  

KIITÄMME LÄMPIMÄSTI KAIKKIA JÄSENIÄMME JA TUKIJOITAMME! 
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Jäsenedut tukijoiltamme 

 Saat kyseisen alennuksen näyttämällä yhdistyksen jäsenkortin asioinnin yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminimi Christian Klossner: Klassinen 

hieronta ja mobilisaatio –20% 

Varaa kotikäynti numerosta 044 975 3763.  

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

Ryhmäliikuntaa, joogaa ja kuntosali- 
harjoittelua.                          

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

Dali SILVER STAR: Kaikki palvelut ja 

tuotteet –10 %  

Erilaiset hoidot, tuotteet ja kampaa-
mopalvelut.  

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                                              

asiakaspalvelu@dreamcare.fi      

www.dreamcare.fi 

Hieronta- ja hyvinvointipiste  

Sanna Veuro: Kaikki palvelut –10%. 

Vanainkatu 4 B 58 

13200 Hämeenlinna                                             

Puh. 044 544 1300                                             

www.hierontajahyvinvointipistesannaveuro.fi                                                                                                           

 

  

Scandic Aulanko, Scandic Eden Nokia ja 

Scandic Laajavuori: Kylpylöiden kertalipus-

ta -20%  kaikkina viikonpäivinä (pois lukien 

Scandic Eden Nokian sesonkiajankohdat vkot 8– 9, 

pääsiäinen, heinäkuu ja vkot 42– 43). 

Etu on max. neljälle (4) eli kortinhaltija ja 

kolme (3) muuta. 
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Puheenjohtajan palsta 
 

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko alkoi 21.11.2021 perinteisellä kirkkopyhällä. Hä-
meenlinnan kirkossa Susanna esitteli yhdistyksemme toimintaa ja Hannele luki tekstin. 
Margit ja Hannele sekä hallituksen jäsenistä Mia ja Hannu olivat kolehdin kannossa.  
Leena oli muiden kanssa kahvituksen järjestämisessä. Janakkalan kirkossa olin omaishoi-
taja naapurini Leenan kanssa kahvituksen järjestämisessä ja minä luin kirkonmenossa 
Danielin kirjasta 12:1-3 tekstin. Oli oikein mukava toimia kirkkoväärtinä vapaaehtois-
työssä. Työikäisten omaishoitajien haasteet oli vuoden 2021 omaishoitajien viikon tee-
mana.  

Wetterhoffin auditoriossa oli 24.11.2021 psykologin ja entisen omaishoitaja Pirkko Lah-
den erinomainen luento omaishoitajan Arjen voimavaroista. Saimme hyviä vinkkejä sii-
tä, miten omaishoitaja hoitaa omaa jaksamistaan. Luento on striimattu, ja sen linkki löy-
tyy yhdistyksen sivuilta.  Omaishoitajien tunteita on tallennettu ja esitelty Kerro se kuvin 
-valokuvanäyttelyssä alueemme kirjastoissa ja yhdistyksemme tiloissa. Osoitteesta 
https://omaishoitajat.fi/tapahtuma/valtakunnallinen-viikko-21/ löytyy Suomen omais-
hoitajien tapahtumatietoja.   

Valtakunnallista omaishoitajien viikon pääjuhlaa vietettiin Kuopiossa 25.11.2021. Tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö lähetti onnittelut 30 vuotta täyttäneelle omaishoitajalii-
tolle: Omaishoitajien merkitys on mittaamattoman suuri. Tervehdys on omaishoitajalii-
ton sivuilta luettavissa verkossa osoitteessa https://omaishoitajat.fi.  

Syksyn toimintaa on voitu järjestää koronatilanteesta huolimatta kuitenkin kohtuullisesti 
erilaisin omaishoitajille suunnatuin kurssein. Kioskeja sekä kahvilatoimintaa on ollut toi-
mistossamme Kirkkorinne 4:ssä.  

Omaishoitajien jaksamista tuetaan TunneVaaka - työkaluja omaishoitajille -kirjasen vink-
kien avulla. Kirjaa saa maksutta toimistoltamme Kirkkorinne 4:stä tai sähköpostitse: jul-
kaisu@miinasillanpaa.fi. Sähköisen version saa ladattua osoitteesta tunnevoimavara-
si.fi/tietopankki.   

Pääsimme  vihdoin Riihimäen Teatteriin katsomaan Lisää Saikkua, kiitos! Vuoden naurut 
sai kyllä toteutettua, oli se niin hauska. Kahvittelimme näytöksen välillä perinteisesti. 
Hannu järjestää mukavia reissuja meille jatkossakin.  

Omaishoitajayhdistyksemme vuoden 2022 kevään toimintaa suunnittelimme hallituksen 
ja työntekijöiden voimin 16.11.2021. Toivomme, että jäsenemme antavat ideoita ja toi-
veita yhdistyksemme tulevaan toimintaan. Jatkamme perinteisiä kursseja ja OmaisOiva-
toimintaa sekä toivomme saavamme Stean avustusta toimintaamme niin kuin aikaisem-
minkin.   
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Kanta-Hämeen hyvinvointialue on perustettu 1.7.2021. Valtakunnalliset hyvinvointialu-
eet ovat muodostumassa ja Sote-uudistuksen kautta siirretään sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut sotekeskuksiin 1.1.2023 alkaen. Aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022, ja 
ennakkoäänestys Suomessa on 12.–18.1.2022. Valtuuston toimikausi hyvinvointialueen 
päättäjinä on neljä vuotta. 

Omaishoitajien asioita pyritään viemään eteenpäin aluevaalien 2022 merkeissä seuraa-
villa teemoilla: 1) Omaishoito osaksi hoivan kokonaisuutta, 2) Omaishoitajat arvokkaita 
kumppaneita ja 3) Omaishoitajayhdistysten yhteisöllinen tuki tärkeä osa palvelukoko-
naisuutta.   

Lämmin kiitos kaikille omaishoitajille, aktiviteetteihin osallistuneille ja vetäjille  sekä 
työntekijöille että hallituksen jäsenille toimimisesta yhdistyksessämme. Tämä korona-
aika ei ole ollut helppoa kenellekään. Tarvitsemme yhteisöllistä toimintaa, joka lisää hy-
vinvointiamme.  

 

 

 

Terveyttä ja voimia kaikille ☺ 

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2022!  

Leenamaria Keipilä,  

hallituksen puheenjohtaja 
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Toimintaa keväällä 2022 
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Hauhon Säästöpankkisäätiö myönsi yhdistykselle 
avustuksen Hyvinvointia ruoassa kurssiin vuodelle 
2022. 

Kurssilla järjestetään omaishoitajille ja entisille 
omaishoitajille ruokakursseja, joiden tavoitteena 
on edistää heidän hyvinvointiaan.  

Ruokakurssien ohjelma koostuu seuraavista osiois-
ta: teemaan liittyvä ravitsemusinfo, ohjattu ruuan-
valmistus, yhdessä syöminen ja hyvien kokemusten 
jakaminen; reseptit ja vinkit kotiin. 

 

Kevätkaudella järjestettävät kurssit: 

• Miesten kurssi (3 tapaamista): pe 18.3., 25.3., ja 1.4.2022 klo 12.30–15.30 

• Erityislasten isien/työikäisten omaishoitajien kurssi: Äijäruoka 
la 14.5.2022 klo 13–16 

• Erityislasten äitien/työikäisten omaishoitajien ruokakurssi: Monipuoliset  
kasvisruoat la 21.5.2022 klo 13–16 

 

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

Ryhmäkoko on 10–12 henkilöä. Tapaamisten kesto on 3 tuntia, ja ne ovat 
maksuttomia. 

 

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

 

Hyvinvointia ruoasta  

mailto:margit@hmlomaishoitajat.fi
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Oivallinen tervehdys 

Uusi vuosi, uudet kujeet vaiko vanhat tavat? Rutiinit tuovat arkeen selkeyttä 
ja auttavat arjen pyörityksessä. Juot aamukahvisi aina samasta mukista, istut 
keittiön pöydän ääressä aina omalla paikallasi, nukut aina samalla puolella ja 
iltatoimet tapahtuvat tietyssä järjestyksessä, samoin harrastuksiin viennit ja 
aamuherätykset. Päivästä toiseen ja viikosta viikkoon samat asiat aina samal-
la tavalla. Arki on sujuvaa ja turvallista, mikä on hyvinvoinnin perusta niin 
hoidettavalle kuin hoitajallekin.  Jos rutiinista poiketaan, kaaos saattaakin ol-
la valmis. Arki sujuu ajattelematta, mutta myös turruttaa, pienikin poikkeama 
keikauttaa koko veneen. Nyt kysymmekin, onko niissä arjen rutiineissa aikaa 
itsellesi. 

Ovet-valmennuksissa pyydämme osallistujia täyttämään aikapiirakan, jossa 
on 24 palasta. Jokainen pala edustaa yhtä tuntia vuorokaudessa. Paras piiras 
näyttäisi keskimäärin siltä, että unta olisi riittävästi, itselle saisi päivässä 
omaa aikaa, ja ystävät ja sukulaiset tulisivat huomatuksi myös, kotitöihin me-
nisi aikaa sopivasti jne. Vaikuttaa hyvältä, eikös? Mutta jos sinä teet oman ai-
kapiirakkasi, miltä se näyttäisi?  

Voisitko saada arjen rutiineihin aikaa itsellesi?  Pienillä askelilla arjen rutiine-
ja pitäisi muokata koko perhettä kattavaksi. Ei ole helppoa, mutta kun se on-
nistuu, niin se palkitsee. Arjen pyörittämistä jaksaa paremmin, kun itselle on 
päivittäin varattuna oma hetki. Se hetki tulisi käyttää viisaasti. Istahdanko te-
levision ääreen vai menenkö ulos?  Luenko hiukan pitempään hyvää kirjaa vai 
menenkö ajoissa nukkumaan? Miten kotona askareet tulisi priorisoida? Us-
kallanko pyytää arkeeni apua vai olenko edelleen sitä mieltä, että kotiini ei 
tule ulkopuolinen esimerkiksi siivoamaan. Hyödynnänkö viikon ostokset ti-
laamalla ne kotiinkuljetuksella tai kaupasta noutamalla? Olenko minä ainoa 
ja oikea hoitaja vai voivatko myös muut hoitaa? Mitkä ovat sinun voimavara-
si arjen pyörityksessä? 

 

Terveisin  
Susanna Kollanus, Margit Adams 
ja Hannele Myllyoja 
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Vapaaehtoistoiminnan palsta 

Olemme aloittamassa uutta vuotta. Mitä se tuo tullessaan, mitä siihen mahtuu? Uskon 
ja toivon, että siihen mahtuu hyvää ja että sinäkin ajattelet näin. Kaiken epävarmuuden 
keskellä toivo antaa sitkeyttä ja auttaa katsomaan eteenpäin. 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa (Fredricksonin ym. 2003) on selvitetty, että kyky ke-
hittää positiivisia tunteita negatiivisten rinnalla oli ratkaiseva ominaisuus, joka auttoi sel-
viämään New Yorkin 9/11-terrori-iskun lähes koko kansalle aiheuttamasta masennukses-
ta. Paras sietokyky traumaa vastaan oli henkilöillä, jotka kehittivät positiivisia muistoja 
kuolleesta rakastetusta, olivat kiitollisia eloon jäämisestään tai toisten antamasta avusta 
tai jotka jatkoivat tavallisia askareitaan ja auttoivat toisia.  

On tutkittu, että hyvien tekojen tekeminen toisille lisää myös tekijän hyvinvointia ja on-
nellisuutta. Hyvän tekeminen tuntuu fyysisestikin hyvältä, sillä meillä on rinnassamme 
erityinen vagus-hermo, joka aktivoituu tehdessämme hyvää. Myös hyväntekemisen kat-
somisen/näkemisen tiedetään vaikuttavan ihmiseen myönteisesti. 

Vapaaehtoistoiminnan viime syyskauteen mahtui paljon myönteistä ja hyvää. Hyvä oli 
muun muassa se, että toiminnassa oli aktiivisesti mukana 20 vapaaehtoista, jokaisella 
omat lahjansa ja osaamisensa. Ja meidän vapaaehtoisilla on monenlaisia lahjoja ja mo-
nenlaista osaamista. Uutena toimintamuotona aloitti lukupiiri vapaaehtoisten Lean ja 
Irenen ohjaamana. Syyskauden päätimme pikkujoulun merkeissä Inkalan kartanossa. 
Kartanon viihtyisät tilat antoivat upeat puitteet mukavalle yhdessäololle. 

Kiitos kaikille vapaaehtoistoimijoille kuluneesta vuodesta ja tervetuloa uudet vapaaeh-
toiset! Esimerkiksi Tuulikki Alsta aloittaa tammikuussa kirjoittajapiirin toiminnan ja Ulla-
Kaisa Paljakka aloittaa uutena kahvilaemäntänä.  

Jos et ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa, mutta olet kiinnostunut, tule tutustu-
maan toimintaan! 

Ota rohkeasti yhteyttä Margitiin, puh 040 727 7237, margit@ hmlomaishoitajat.fi. 

mailto:omaisoiva.hml@pp.inet.fi
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Jos omaishoitajat menisivät lakkoon, se olisi yksi Suomen tuhoisimmista lakoista. Kor-
vaavaa hoitoa ei yksinkertaisesti pystyttäisi järjestämään. Hoivasta 80 prosenttia on 
omaishoitoa tai muutoin läheisten kontolla,  siksi on tärkeää huolehtia omaishoitajien 
jaksamisesta.  

Tulevat hyvinvointialueet vaikuttavat myös omaishoitajien asemaan. Eri kunnissa on eri-
laisia käytäntöjä ja tuen tasot ja palvelut vaihtelevat. Kun etsitään koko hyvinvointialu-
eelle yhteisiä pelisääntöjä, on tärkeä huolehtia, että ei mennä alhaisimman tason mu-
kaan, vaan pyritään yhteiseen järjestelmään mieluummin parhaan tason mukaan. 

Tuelle tarvitaan valtakunnalliset lakisääteiset kriteerit, jotta tuen piiriin pääsee yhden-
vertaisesti ja ajoissa. Mutta ennen kuin valtakunnalliset kriteerit ovat totta, on huoleh-
dittava, että omalla alueellamme muutokset ovat positiivisia. 

Omaishoitajuuden pitää olla vapaaehtoista ja jokaisella pitää olla oikeus valita, miten 
suuren osaa hoivasta ottaa vastuulleen. Tätä periaatetta tulee vahvistaa tulevilla hyvin-
vointialueilla. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että ei tule tietokatkoksia muutosten aika-
na, vaan omaishoitajat saavat vaivatta tiedon ja palvelut, jotka heille kuuluvat. 

Hoivatyössä näkyy selvästi vaikeus saada riittävästi ammattitaitoista työvoimaa alalle. 
Vaikka ammattilaisten ja omaishoitajien työnkuva on erilainen, niin työ kytkeytyy toi-
siinsa. Omaishoitajuus helpottaa hoiva-alan työvoimapulaa ja siksi omaishoitajien ase-
man parantaminen on yksi tärkeä osa hyvän hoivan mahdollistamista. 

Hoitotakuu on tärkeä valmisteilla oleva uudistus. Sillä turvataan hoitoon pääsy ajoissa. 
Tuleva laki säätää jokaiselle oikeuden päästä ensimmäisenä päivänä hoidon tarpeen ar-
viointiin ja viikon sisällä lääkäriin tai sen ammattilaisen vastaanotolle, ketä tuekseen tar-
vitsee. 

Toinen uudistus on ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus. Laki on jo säädetty, 
mutta yksi tiukennusporras astuu voimaan ensi vuoden alussa. On tärkeää, että mitoi-
tuksen parantaminen ei johda kotihoidon heikentymiseen. Tässäkin osaavan henkilö-
kunnan riittävyys on avainasemassa. 

Tulevat hyvinvointialueet ovat paljon vartijana. Toivonkin, 
että omaishoitajat viestivät tarpeistaan tuleville ehdok-
kaille, jotta tulevat valtuustot tunnistavat omaishoivan eri-
tyispiirteet ja tärkeyden hoivan kokonaisuudessa. 

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle muksusta mummoon ja vau-
vasta vaariin. Iloa uuteen vuoteen teille kaikille! 

 

Tarja Filatov 

kansanedustaja 

 

Omaishoidon tulevat tuet ja palvelut ratkaistaan hyvinvointialueella 
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Kotimiestoiminta 

Aloitanpa ihan siitä, miten minun kohdallani tekeminen alkoi jokunen vuosi sitten. Iso 
kiitos Airi Suuroselle, jonka olen tuntenut jo kauan sitten keskussairaalan työajoista al-
kaen. Hän houkutteli, puhui kauniisti omaishoitajista, omaishoitoasioista ja paikallises-
ta yhdistyksestä. Enhän muuten olisi löytänyt tätä mukavaa yhteisöä. 

Niin me sitten koirani Florin kanssa ryhdyimme toimeen. Miesvainajani Pentti oli myös 
alkuun mukana. Lampun vaihtoja ja muuta pientä vasaran ja ruuvarin tarvetta löytyi. 
Mieshoidettavien kanssa hän myös osasi keskustella. Mieskokemusten jako on ihan 
oma juttunsa. 

Nythän tässä on jo puolitoista vuotta oltu kahden Flori-koiran kanssa kotimiehenä. Nyt 
tosin on saatu Maikki tänne sairaalan puolelle kaupunkia, näille lähialueille. Hän kun 
liikkuu polkupyörällä tai kävellen. Automatkakeikat ovat tällä hetkellä pisimmillään Ter-
vakoskelle sekä monille alueille kaupunkia ja pitäjiinkin silloin tällöin päästy. 

Kotimiesnimike jäi käyttöön siitä vanhasta perinteestä, jossa ennen vanhaan, kun oli 
tarvetta lähteä asioita hoitamaan, kutsuttiin kotimies. Nyt ei tarvitse odottaa niitä hoi-
dettavia asioitakaan, vaan voi vaikka lähteä kahville, kampaajalle, kaverin kanssa lenkil-
le tai mitä vaan. 

Kotimieshän on seurallinen apu. Meistä ei ole kaupassa tai apteekissa kävijöiksi tai sai-
raanhoidolliseksi avuksi. Saatamme toki avustaa esim. syömisessä tai toilettikäynneissä. 

Meidän käyntikertamme ovat parituntisia kerrallaan tai noin nelisen tuntia kuussa. Näi-
tä sovitaan tapauskohtaisesti. Yhdistys ei meidän käynneistämme veloita, siksi aikaa on 
hieman rajoitettu. Myös siksi, ettei kotimiestoiminta ole täysipäiväistä työtä. Aikaa ei 
ole sidottu ainoastaan päiväsaikaan tai arkeen, vaan meitä voi kysyä monenlaisiin aikoi-
hin. Ensimmäinen yhteys toimistolle, mistä saa lisätietoa toiminnasta ja kotimiehen yh-
teystiedot. 

Tutustuminen ennen ensikäyntiä olisi hyvä. Myös puhelimitse voidaan tietoja vaihtaa. 
Kun hieman tiedämme omaishoidettavasta, saatamme hieman aktivoida ja käydä läpi 
historiaa tai tehdä yhdessä jotain kivaa. Tärkeää on myös tietää asiat, jotka saattavat 
saada hoidettavan ahdistumaan, ettemme aiheuttaisi pahaa mieltä kummallekaan Teis-
tä. 

Usein esim. luemme tai katsomme valokuvia ja niistä keskustelemme. Yksi erittäin hyvä 
idea on, että kun Teillä on valokuvia, niin niiden taakse olisi kirjoitettu ketä tai mitä ku-
vassa on. Pikkutiedolla voi saada merkittävää luottamusta, kun hoidettavan luona on 
vieras ihminen. 

Flori-koira, bichon frisé, noin viisikiloinen pallopää, vähän ehkä monen mielestä karit-
san näköinen, seuraa minua yleensä kaikkiin koteihin. Siis jos ei allergioita ole. Hän 
osaa seurustella esim. vuodepotilaiden kanssa ja on myös lahjakas iloisen ilmeen tuoja 
henkilöille, joidenka puhekyky on  mennyt. Silmät laajenevat, tulee hymy ja myönteistä 
ääntelyä. 
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Seuraavaan kertomukseen minulla on Tuomas Lahtisen 
ja äitinsä ja omaishoitajansa Annukan ehdoton lupa niin 
tekstiin kuin kuviinkin. Meidän kotimiesyhteytemme on 
hyvin monipuolinen. Opettavainen minulle ja Florille. 
Tämä on myöskin hyvä kuva siitä, millainen kotimiesyh-
teys voi olla.  

Tuomas on viittomakielinen mies. Minulla tuota taitoa ei 
ole. Hän viittoo Annukalle toiveet, mitä hän haluaa ky-
seisellä kerralla tehdä. Annukka sitten kertoo minulle. 
Tiedän, että jos epäselvää tulee, voin kysyä yhteisen 
ajan aikana lisäselvitystä. Ei ole näinä vuosina tullut, 
koska olen oppinut myös Tuomaksen kehon kielestä pal-
jon, samoin ääntelystä ja ilmeistä. Myös Flori on tärkeä 
tässäkin yhteydessä. Annukan kanssa on myös sovittu, 
että Tuomas voi tulla minunkin kotiini. Paperit sopimuk-
sesta on tehty, että vakuutusasiat hoituvat, jos jotain 
sellaista vaativaa tapahtuu. Pääosa kotimiestyöstä ta-
pahtuu Teidän kodeissanne ja sielläkin toiminta on va-
kuutettua. 

Tuomas haluaa toiminnan olevan vaihtelevaa. Saatam-
me käydä rollaattorilenkillä, tutustua johonkin kaup-
paan, käydä kahvilla kahvilassa, leipoa ym. Hänen koto-
naankin saatamme esimerkiksi tehdä sämpylöitä, istua 
teltassa pihalla ja katsoa kuvia. Meidät Florin kanssa 
kutsutaan telttaan myös. Onneksi vielä ikääntyneet jä-
seneni taipuvat. Joulun alla leivotaan pipareita tai 
torttuja.  

Kotimiestoiminta on minulle ja Florille hyvin mieleistä. 
Niin paljon olen oppinut Teiltä: hoidoista, histori-
aa, tietoja erilaisista ammateista ja käytänteistä. 

 

Iso kiitos ja hyvää alkanutta vuotta 2022! 

Kotimies Kirsti Eklöf-Salminen plus Flori  

 

 

 

Kotimiespalvelun saamiseksi ota yhteys  

puh.  040 772 3473. 

 
Kotimiehet Maija-Liisa Korhonen-Sangwirun ja 

Kirsti Eklöf-Salminen 
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Kuvia syksyn 2021 varrelta 

 

Aloitimme syyskauden metsäretkellä tutustuen Aulan-

gon luontoon ja historiaan.  

Janakkalan Laurinmäen luontopolulla pidimme luonto-

aiheisen tapahtuman omaishoitajaverkoston kanssa.  

Sibeliuksen puistossa olimme nauttimassa kahvista ja 

vapaaehtoisen Tapio Huhtasaaren viulunsoitosta.  

Syksyllä kiersi ympäri Hämeenlinnaa ja pitäjiä Kerro se 

kuvin -valokuvanäyttely, jonka teemana oli omaishoita-

jien tunteet. 

Esa Leskinen Kanta-Hämeen Oppaat ry:stä piti omaishoitajil-

le Ahveniston hautausmaalla kiinnostavan opaskierroksen. 

Hauhon Virkut -ryhmän retki Lammin Luostarikeskus 

Panagiaan  
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Miesten ryhmä juhli syksyn viimeisellä tapaamisker-

ralla pikkujouluja.  

Yhdistyksen joulujuhla Kerhoravintola Seiskassa. Vietimme mukavan joulujuhlan myös vapaaehtoisten 

kanssa Inkalan kartanossa.  

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko aloitettiin kirkkopyhällä ja -kahveilla Hämeenlinnan ja Janakkalan kirkois-

sa. Viikon aikana oli paljon monipuolista ohjelmaa, kuten psykologin ja entisen omaishoitajan Pirkko Lahden lu-

ento arjen voimavaroista. 

Ensimmäinen jouluyllätys tontulta.  
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1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta 
voit tilata Kelan korvaaman taksimatkan. Jatkossa voit valita, kummalta pal-
veluntuottajalta tilaat Kela-taksin. 

Matkojen omavastuut säilyvät ennallaan. Yhdensuuntaisen matkan omavas-
tuu on enintään 25 e ja vuosiomavastuu on 300 e. 

Jatkossa saat halutessasi tekstiviestillä tiedon, kun taksi on hyväksynyt ti-
lauksen. Tekstiviestissä ilmoitetaan myös puhelinnumero, josta tavoitat kul-
jettajan. 

Jos Kela on aiemmin myöntänyt sinulle vakiotaksiasiakkuuden, oikeutesi 
säilyy ennallaan. Varmista kuitenkin aiemmin käyttämältäsi kuljettajalta, 
jatkaako hän vakiotaksinasi vuonna 2022. Jos vakiotaksisi ei jatka vuonna 
2022, ole yhteydessä jompaankumpaan palveluntuottajaan alueellasi.  

Myös kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelun numerot muuttuvat. 
Kuulo- ja puhevammaiset asiakkaat voivat tilata taksimatkan tekstiviestillä. 
Asiakkaan tiedot pitää ensimmäisellä tilauskerralla kuitenkin ilmoittaa pu-
helimitse. Vaikka asiakas olisi käyttänyt tekstiviestipalvelua aikaisemmin, 
hänen täytyy ilmoittaa tietonsa puhelimella uusille palveluntuottajille. Sa-
malla asiakas saa lisäohjeet siitä, miten matkat tilataan jatkossa tekstivies-
tillä. 

 
 
 

Muutoksia taksimatkoihin 1.1.2022  

Kanta-Hämeen uudet palvelutuottajat ja tilausnumerot vuonna 2022: 
Puh 0800 414 616, Taksi Helsinki Oy  
Puh 0800 051 57, Suomen Lähilogistiikka Oy 
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Tulossa olevia tapahtumia 

Tiistaikahvilat 1.2. alkaen perinteisesti tiistaisin klo 10–12, Kirkkorin-
ne 4. Kaikille avoin tilaisuus, jossa voi kysyä omaishoidosta, tutustua toisiin 

omaishoitajiin ja yhdistyksen toimintaan.  

Ystävänpäiväkahvila ti 15.2. klo 10–12. Ystävänpäiväviikon kunniaksi jär-

jestämme ystävänpäiväkahvilan yhdistyksen toimitiloissa, Kirkkorinne 4. Tule ta-
paamaan muita omaishoitajia ja yhdistyksen työntekijöitä. Tervetuloa!  

Digitaidot tutuiksi -päivät. Onko sinulla ollut vaikeuksia digilaitteiden kans-

sa? Tuo oma laite mukanasi ja me autamme! Tarkemmat ajankohdat ilmoite-
taan myöhemmin Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla, yhdistyksen kotisi-
vuilla ja Facebookissa. 

Tehtaan varjoissa: Retki, kahvila ja hautausmaakierros. 
Lisätietoa tulossa myöhemmin yhdistyksen eri kanavilla. 

Yhdistyksen kevätkokous ma 25.4. klo 17.00, Kirkkorinne 4. Olet lämpi-

mästi tervetullut!   

Kotaretki ke 15.6. klo 13–16 Aulangon tekosaarille. Tervetuloa mukaan 

perinteiselle kotaretkelle tapaamaan muita omaishoitajia, työntekijöitä ja halli-
tuksen jäseniä! Pientä tarjottavaa ja pelailua sekä mukavaa yhdessäoloa.  
Ilmoittautuminen omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi tai puh. 040 772 3473  
viimeistään 14.6.   

Toivoisimme, että lähettäisitte meille kevään retkitoiveita ja -ideoita 
osoitteeseen omaishoitajat@hmlomaishoitajat.fi, kiitos!  

Ilmoitamme lisää tulevista tapahtumista, teattereista ja retkistä Face-
bookissa, kotisivuilla ja Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla.  
Pysykää kuulolla! 
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                      OVET-VALMENNUKSET KEVÄÄLLÄ 2022 

       

Muisti-Ovet-valmennus Hattula 

Yhteistyössä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n kanssa  

Tapaamiset: 16.3., 23.3., 30.3. ja 6.4. klo 12.30–15 

Paikka: Juttutupa, Jaakonkuja 3, Parola 

Ilmoittautumiset Margit Adams puh. 040 727 7237 tai margit@hmlomaishoitajat.fi 
9.3.2022 mennessä. Valmennus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.  

 

 

Ovet-valmennus erityislasten vanhemmille Hämeenlinna 

Tapaamiset: 8.5., 15.5., 22.5. ja 29.5. klo 13–16 

Paikka: Yhdistyksen toimitila, Kirkkorinne 4 

Ilmoittautumiset Susanna Kollanus puh. 040 727 7276 tai  
omaishoitajat@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.  

Valmennuksen tapaamiset järjestetään neljä kertaa peräkkäisinä viikkoina. Mu-

kaan mahtuu 10 ilmoittautunutta. Valmennus järjestetään, jos ryhmään osallistuu 

vähintään viisi henkilöä. 

 

OVET-valmennukset 
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TEATTERIT Yhteistyössä Epilepsiayhdistyksen kanssa.  
Teatterit pyritään toteuttamaan, jos vain koronatilanne sallii. 

To 3.2.2022 Tampereen Työväen Teatteri, COME FROM AWAY  76 e 
Tositapahtumiin perustuva hittimusikaali! Kaija Kärkinen, Saska Pulkkinen, Petra Karjalainen, 
Nina Tapio, Jerry Wahlforss 

La 19.2.2022 Kansallisooppera, Iloinen leski  114 e  iltanäytös 
Säveltänyt Franz Lehár. Mari Palo, Jyrki Korhonen, Johanna Lehesvuori, Jussi Vänttinen  ym. 

To 10.3.2022 Helsingin kaupunginteatteri, Mikko Räsäsen tulevaisuus  52 e 
Kertomus tulevaisuudesta, isästä ja pojasta. Martti Suosalo ym. 

Ke 23.3.2022 Tampereen Teatteri, Kauan kukkineet omenapuut  44 e 
Martti Joenpolven novelliin pohjautuva esitys kertoo pippurisesta Klaarasta vanhustentalossa.  Seela Sella, Anne-Mari Kivimäki 

La 2.4.2022 Lahden kaupunginteatteri, Musikaalikomedia WAITRESS  57 e  päivänäytös. 
Esityksen suorapuheinen huumori maustaa elämänmakuista tarinaa. Arkea vaiko unelmia? 

Ti 26.4.2022 Helsingin kaupunginteatteri, Näytelmä joka menee pieleen  55 e 
”Tämä palkittu maailmanmenestys uudistaa koko käsityksen farssista…” 

La 14.5.2022 Turun kaupunginteatteri, Kaksi paavia, arviohinta 70 e, sis. ruokailun, päivänäytös 
Keskustelu, joka muutti maailman. Perustuu tositapahtumiin! Esko Roine, Asko Sarkola 

La 2.7.2022 Viikinsaaren kesäteatteri, Kaidesaaren tanssit  50 e  päivänäytös 
Suomen suvi ja lavatanssit pääsevät vauhtiin kesällä 2022 Viikinsaaren kesäteatterissa.  

Pe 29.7.2022 Pyynikin kesäteatteri, Suomen hevonen  44/50 e   joulukuu/heinäkuu, iltanäytös 
Sirkku Peltolan upea teos!  Maria Aro, Tuire Salenius, Aimo Räsänen ym. 
La 30.7.2022 Pyynikin kesäteatteri, Suomen hevonen   44/50 e   joulukuu/heinäkuu, päivänäytös 

La 17.9.2022 Tampereen Työväen Teatteri, Momentum 1900 suurmusikaali  80 e  päivänäytös 
TTT 120 vuotta, Juhlamusikaali. Martti Suosalo, Petra Karjalainen, Asko Räsänen ym  

To 6.10.2022 Tampereen Teatteri, Musikaali Anastasia  90 e 
To 27.10.2022 Tampereen Teatteri, Musikaali Anastasia  90 e 
Huom! Em. hinnat edellyttävät kaikkien (50 + 50 kpl) lippujen varausta. 
”Musikaalin taianomainen tarina kuljettaa Romanovien loisteliaasta palatsista Venäjän vallankumouksen keskelle ja Pariisiin, 
missä nuori ja rohkea Anja etsii itseään ja menneisyyttään.” 

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

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

MUUT TAPAHTUMAT: 
KESÄRETKI 2022 SUUNNITTEILLA 
Ensi kesän kesäretki on suunnitteilla pe-su 10-12.6.2022 Keski-Suomeen.  Majoitus hotelli Peurunka, Äänekoski, 
Laukaa ym. Järjestelyt ovat vielä kesken ja hinta on vielä avoin. Kuitenkin voi jo ilmoittautua mukaan! 

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

     

   

Teatterit ja retket 
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Sananlaskut ristikossa 

Oikeat vastaukset:  

Vaakasuoraan 1. huomaa, 5. elää, 6. renki, 8. hallaa, 9. sopu, 10. tykätä, 12. kaunista, 13. Vappu, 14. Kevättä, 16. Odottavan  

Ylhäältä alas 2. Ahkeruus, 3. luulo, 4. mäessä, 7. rakkaus, 8.Hiki, 10. tavat, 11. vaatteillaan, 12. kukko, 14. Kahvin, 15. haavat 

www.vahvike.fi 
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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 pilkkeitä 5,00 

Pieniä hetkiä - Runoja ja mietteitä  5,00 

Hoidan puolisoani - opas keskustelujen pohjaksi 4,00 

Omaishoitajat keskustelevat - materiaalia ryhmille 4,00 

Hyvä muutto - kirjanen omaishoitajien tueksi 4,00 

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? 6,00 

KIRJAT  

Omainen hoitajana  18,00 

Omaishoito - Tietoa ja tukea yhteistyöhön 25,00 

Pikkupeikko ja kuu 25,00 

Tarinan arvoiset: Omaishoitajat kertovat  

elämästään                                                                                            18,00 

Elämän mukana tunteet 10,00 

Ei sinne yllä myrskysää 25,00 

Näkymätön vastuu  - Omaishoitajien  

puheenvuoroja 5,00 

Omaishoitaja arjen ristiaallokossa  8,00 

LAINATTAVAT  

Rollaattori  

Hälytysmatto  

Paikantava turvahälytin (Suvanto)  

Yhdistyksellä on myytävänä erilaisia tuotteita, joiden myynti käytetään yhdistyk-

sen hyväksi. Esimerkiksi kuvataiteilija Heli Huotala on 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.  

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 

13.30–15 Hattulan Kotikirkossa, Teollisuustie 6. 

Lisätietoa Margit puh. 040 727 7237  

Tapaamiset: 13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5. ja 2.6.  

Hauhon alueen omaishoitajat 

Omaishoitajaryhmä, joka kokoontuu kuukauden viimeinen 

torstai klo 13–15 Hauhon seurakuntatalon takkahuoneella, 

Kotkontie 3.   

Lisätietoa Margit puh. 040 727 7237                                                                                          

Tapaamiset: 20.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5. ja 16.6. 

 

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: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.  

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

Terveysliikunta  

Koronatilanteen vuoksi ryhmä tauolla. Seuraa Kaupunkiuu-

tisten seuratoimintapalstaa. 

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276. 

Kimppakävely 

Suunniteltu juuri sinulle, joka pidät liikkumisesta hyvässä 

seurassa. Ryhmä kävelee joka maanantai klo 10 entiseltä 

verotoimistolta (Lukiokatu 26) 10.1. alkaen. Mukaan pääset 

tulemalla paikanpäälle. Huom. pakkasraja –10°C.   

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 

Kojakit, Hämeenlinnan alueen omaishoitajat  

Omaishoitajat kokoontuvat kuukauden toinen keskiviikko 

klo 13 osoitteessa Kirkkorinne 4.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276  

Tapaamiset: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.  

Miesten ryhmä 

Ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäinen perjantai klo 

10 osoitteessa Kirkkorinne 4.     

Lisätiedot Susanna puh. 040 727 7276 tai Margit puh.  

040 727 7237  

Tapaamiset: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5. ja 3.6. 

Peli- ja keskusteluryhmä 

Ryhmä tapaa erilaisten pelien, kahvittelun ja keskustelun 

merkeissä joka torstai klo 13–15 alkaen 20.1. osoitteessa 

Kirkkorinne 4. Pelit vaihtuvat osallistujien kiinnostuksen 

mukaan. 

Lisätietoja: Leena Pietilä puh. 040 048 5808  

HÄMEENLINNA 
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Valo-ryhmä 

Tiedustelut Lea Kumpulainen puh. 040 833 5647 

Lukupiiri 

Kaikille avoin lukupiiri, jossa mukavassa seurassa luetaan ja 

keskustellaan erilaisista teoksista, jotka sovitaan ryhmän kans-

sa yhdessä. Ryhmä tapaa kerran kuussa klo 15 osoitteessa 

Kirkkorinne 4. 

Lisätietoa: puh. 040 772 3473 

Tapaamiset: 11.1., 24.2, 24.3. ja 21.4.  

Piristävä kirjoittajapiiri 

Kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille suunnattu ryhmä. Ai-

kaisempaa kirjoittajakokemusta ei tarvita, vaan ryhmässä kir-

joitetaan omaksi iloksi. Ryhmä tapaa kerran kuussa maanan-

taisin klo 13–15 osoitteessa Kirkkorinne 4. 

Tapaamiset: 24.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 23.5.  

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: 12.1., muut tapaamiset sovitaan myöhemmin 

Vivo, 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: 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5. 

Kalvolan omaishoitajat ja avustettavat 

Omaishoitajat ja avustettavat kokoontuvat kerran kuukaudessa 

klo 13–14.30 Iittalan kylätalolla, Hollaajantie 3. 

Lisätietoja Margit Adams puh. 040 727 7237  

Tapaamiset: 10.2., 10.3. ja 14.4. 

 

 

Metsässä samoilu on te-

hokasta terapiaa. Jo lyhyt HÄMEENLINNA 

KALVOLA 
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Jano, Janakkalan alueen omaishoitajat 

Omaishoitajaryhmä tapaa torstaisin klo 13 seurakuntatalon kir-
jastohuoneella, Juttilantie 2.  

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276 ja Päivi Harju puh.  
044 7656 984                                           
Tapaamiset: 20.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 2.6. 

 

Vivo, Janakkalan alueen erityislasten vanhemmat 

Ryhmä erityistä tukea tarvitseville vanhemmille. Ryhmä ko-

koontuu päivätoimintakeskus Katajan tiloissa. 

Lisätietoja Susanna puh. 040 727 7276.   

Tapaamiset: 10.2., 3.3., 7.4., 5.5. ja 2.6. 

                                                                                                                             

Janakkalan ystävät  

Ikäihmisten ryhmä, joka tapaa erilaisten aktiviteettien ja kah-
vittelun merkeissä kerran kuukaudessa Tapailakodin takkatu-
valla klo 13–15.                                           

Lisätietoja Riitta Ilola-Seppälä puh. 050 501 1257 

Tapaamiset: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5. 

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: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. ja 21.6. 

 

JANAKKALA 

LAMMI 

RENKO 
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  HÄMEENLINNA 

IKÄIHMISTEN PALVELUT: 

Palveluohjaajat: Vuoden alusta alkaen puhelinaika maanantaisin, keskiviik-

koisin ja perjantaisin klo 9–10 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 12–13. 

Aluekohtaiset puhelinnumerot 1.1.2022 alkaen tulevat olemaan seuraavat: 

Keskusta ja Kalvola (Linnanniemi, keskikaupunki, Keinusaari/asemanseutu, 
Kantola, Kalvola), p. 03 621 6710. 

Eteläinen ja pohjoinen kantakaupunki (Myllymäki, Nuppola, Kankaantausta, 
Virveli, Hattelmala, Miemala, Kirstula, Pikku-Parola, Viisari, Ojoinen-
Puistomäki, Kauriala), p. 03 621 6720. 

Läntinen, itäinen ja kaakkoinen kantakaupunki sekä Renko (Vuorentaka, Hir-
simäki, Nummi-Voutila, Jukola, Luolaja, Loimalahti, Sairio, Papinniitty, Hätilä, 
Idänpää, Katinen, Kukostensyrjä, Paavolankulma, Velssi-Kankainen, Katuma, 
Käikälä, Harviala, Paikkala, Äikäälä, Renko), p. 03621 6730. 

Ydin-Häme (Lammi, Tuulos, Hauho), p. 03 621 6740. 

 

Sosiaalityöntekijät: Puhelinaika maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 

klo 9–10 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 12–13 puh. 03 621 2687. 

SAS-palveluohjaaja: Puhelinaika maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 

klo  9–11 sekä tiistaisin ja torstaisin 12–13 puh. 03 621 2686. 

Muistikoordinaattori: Muistikoordinaattorin palvelut on suunnattu ensisijai-

sesti säännöllisten palvelujen piiriin kuulumattomille muistisairausdiagnoosin 
saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Puh.    03 621 4436 

Palvelusihteerit: Palvelusihteerit vastaavat ikäihmisten kotihoidon ja pitkäai-

kaishoivan sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden maksupäätök-
sistä ja laskutuksesta. Puhelinaika arkisin klo 9–10 puh. 03 621 2487 tai asia-
kasohjaus.laskutus@hameenlinna.fi. 

Yksikön päällikkö: Tanja Avelin puh. 050 911 8023 

Tietoa kunnista 
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Osoite: Ansarikuja 1 A (0. krs) 
13100 Hämeenlinna 
vammaispalvelut@hameenlinna.fi 

VAMMAISPALVELUJEN ASIAKASOHJAUSYKSIKÖN YHTEYSTIEDOT: 

Sosiaalipalvelujen neuvontapiste  

Käyntiosoite: KELA, Rauhankatu 1, 13100 Hämeenlinna 

Avoinna: ma, ke, to, pe klo 9–12 ja 13–16, ti klo 9–12 ja 13–13.45 

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

 

Asiakasohjausyksikön päällikkö, 
p. 050 911 8023 
 
Sosiaaliohjaaja, p. 040 773 9806 
– aikuiset ja ikääntyvät n. 40-
vuotiaat –> 
 
Sosiaaliohjaaja, p. 050 467 9834, 
050 471 7149 
– asumispalvelut 

Sosiaaliohjaaja, p. 050 477 5240 

– aikuiset n. 18–40-vuotiaat 

 

 

Sosiaaliohjaaja,  p. 050 524 2475 

– lapset  n. 0–10-vuotiaat 

 

Sosiaaliohjaaja,  p. 050 594 2174 

– vammaisten ja ikäihmisten  

    perhehoito 
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     HATTULA 

Palveluohjaus- ja kotihoito: Palveluohjauksen tavoitteena on tukea ikään-

tyneiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään, koota keskitetysti 

yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 

ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen käytös-

sä. Palveluohjaukseen sisältyy myös asiakkaan palvelutarpeen arviointi. Koti-

hoito taas voi olla tilapäistä esim. perheille ja sairaalasta kotiutuville tai sään-

nöllistä päivittäin tai viikoittain annettavaa apua vanhuksille pitkäaikaissai-

raille 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.  

Asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa ottamalla yhteyttä asiakasoh-

jauspuhelimeen Tarvittaessa asiakkaalle sovitaan palvelutarpeen arvi-

ointi kotiin tai tapaaminen palveluista vastaavan asiantuntijan vas-

taanotolle.  Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Jos linjat ovat va-

rattuja, 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, joista löydät lisää  

tietoa ajankohtaisista asioista sekä jäseneduista.  

• Lahjoitusten avulla olemme voineet ja voimme myös tulevaisuudessa 

tarjota omaishoitajille edullisesti erilaista toimintaa, retkiä ja virkis-

tystä. Sääntöjen mukaan yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja tes-

tamentteja. Mikäli haluatte, voitte lahjoittaa esimerkiksi merkkipäivä-

nä kertyneet varat suoraan yhdistykselle Lammin Osuuspankin 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 


