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Syksy talvea pakenee
on tullut kaamoksen aika,
lempeän hämärän ja
kynttilöiden aika.
Birgit Ahokas

Puheenjohtajan terveiset
Olemme uuden edessä. Koronatilanne on hellittämässä ja vähitellen
yhteiskunta on avautumassa. Vaikka se on paluuta ns. normaaliin, on se
pitkästä aikaa uusi tilanne - tervetullut ja odotettu.
Omaishoitajien arki on ollut entistä rankempaa, kun rajoitusten takia ei ole
voinut lähteä liikkeelle eikä tavata toisia. Ja kun muualla asuvaa omaishoidettavaa ei ole voinut tavata samalla tavoin kuin aiemmin, on sekin ollut
molemminpuolin haastavaa aikaa.
Olemme uuden edessä myös yhdistyksemme osalta, kun OmaisOivan
toimisto on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Kansankatu 10 E 28.
Tervetuloa tutustumaan!
Loppuvuoden ohjelmasta tarkemmin tässä toisaalla, mutta kutsun tässä teitä
kahteen tilaisuuteen:
Yhdistyksen syyskokoukseen Onnensiltaan maanantaina 11.11. klo 18,
ohjelmassa syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen
vieraanamme Omaishoitajaliiton Etelä-Suomen aluevastaava Matilda
Linnavirta tapaamassa ja kertomassa ajankohtaista omaishoitajien
tilanteesta. Yhdistys tarjoaa pullakahvit. Tervetuloa!
Yhdistyksen joulujuhla Hyvinkään seurakunnan seurakuntakeskuksessa
ke 15.12. klo 13-15. Tervetuloa jouluisen tarjoilun ja musiikin äärelle!
Voimia ja valoa harmaan syksyn ja arjen keskelle!

Ari-Pekka Laakso
puheenjohtaja
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Tapahtumia
OVET-Omaishoitajavalmennuksesta
tietoa, taitoja ja tukea!
Valmennuskurssi on tarkoitettu sinulle
• joka tuet ja avustat läheistäsi
• jolla on lähipiirissä sairastunut tai vammautunut henkilö
• joka haluat vahvistaa omaishoitoon liittyviä tietojasi ja taitojasi
• joka haluat jakaa omaishoitajuuteen liittyviä kokemuksiasi ja tunteitasi
Kurssi sisältää neljä kokoontumiskertaa yhdistyksen toimistolla:
• Ke 17.11. klo 12-15 OVET OMAISHOITAJUUTEEN
• Ke 24.11. klo 12-15 OVET PALVELUIHIN JA HOIVAAN
(tämä on Keusoten lakisääteinen osio ja poikkeuksellisesti
Hyvinkään kirjaston Anton-ryhmätilassa)
• Ke 1.12. klo 12-15 OVET AVUSTAMISEEN JA OMAT OVENI
• Ke 8.12. klo 12-15 OVET HUOMISEEN
Kurssilla saat voimaa vertaistuesta sekä tietoa palveluista ja hoivatyön
perusteista. Kurssi on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.
Kysy lisää ja ilmoittaudu 10.11. mennessä Päiville.
Tapahtuman järjestää Hyvinkään Omaishoitajat ry ja Keusote Hyvinkää

”Minäkö omaishoitaja?” - ensitietoa omaishoitajille ja läheisille
keskiviikkona 24.11. klo 12-15
Hyvinkään pääkirjaston Anton-ryhmätilassa
Tilaisuus on tarkoitettu aloitteleville omaishoitajille.
Luvassa on tietoa omaishoidon tuesta, omaishoitajien palveluista ja
yhdistysten tarjoamasta tuesta.
Mukana omaishoidon sosiaaliohjaaja ja fysioterapeutti.
Tilaisuus on maksuton!
Ilmoittautumiset 19.11. mennessä Päiville.
Tapahtuman järjestää Hyvinkään Omaishoitajat ry
yhdessä Keski-Uudenmaan Sote:n kanssa
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Hyvän mielen päivä
ti 23.11. klo 11-14 seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16)
Tilaisuudessa on tarjolla ohjelman lisäksi lounas ja kahvit.
Ilmoittautuminen torstaina 28.10. klo 9-16
Kaisa Laaksolle vain puhelimitse 040 755 9364.

Yhdistyksen syyskokous
maanantaina 11.11. klo 18 Onnensillassa (Siltakatu 6)
Ohjelmassa on syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
Vieraanamme on Omaishoitajaliiton Etelä-Suomen aluevastaava
Matilda Linnavirta kertomassa ajankohtaista omaishoitajien tilanteesta.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit.

Yhdistyksen pikkujoulut
keskiviikkona 15.12. klo 13-15
Hyvinkään seurakunnan seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16)
Tervetuloa yhdistyksen tarjoamalle joulupuurolle ja torttukahveille!
Ilmoittautumiset ja tiedot erityisruokavaliosta 8.12. mennessä
Aira Rönkölle puh. 045 352 2668

OmaisOivan tarjoama elokuvanäytös: Edie
torstaina 11.11. Kino Sammossa Riihimäellä (Suokatu 9)
klo 13 näytös omaishoitajille ja
klo 18 näytös vapaaehtoistoimijoille
Edie on ennättänyt elämässään 80 ikävuoden paremmalle puolelle
jäädessään leskeksi. Tytär ryhtyy junailemaan äidilleen oitis paikkaa
hoitokodissa. 30 vuotta elämästään halvaantuneen aviomiehensä omaishoitajana viettänyt Edie sisuuntuu. Hän päättää todistaa sekä tyttärelleen
että itselleen, ettei elämän ehtoopuoli ole vielä koittanut lopullisesti. Edie
ostaa menolipun Skotlannin Invernessiin suuntaavaan yöjunaan ainoana
tavoitteenaan toteuttaa unelmansa vuosikymmenten takaa.
Vapaaehtoistoimijat: tavataan ennen elokuvan alkua klo 17 kahvilla
Kahvila Mokkasydämessä (Hämeenkatu 25-27, Riihimäki)
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kumpaakin näytökseen Päiville.
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Vertaistukea
Omaishoitajien Pysäkki
keskiviikkoisin 27.10. ja 24.11. klo 13-15 yhdistyksen toimistolla
Pysäkille ovat tervetulleita kaikki entiset ja nykyiset omaishoitajat.
Vetäjinä Riitta Linnekoski ja Tarja Koppinen

Meidän Muistikerho
joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 10-11:30
Kerhossa virkistetään muistia monipuolisesti.
Lisätietoja: Riitta Linnekoski, puh. 050 918 5005 ja
Riitta Puupponen puh. 040 547 3044

Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä
Pikkujoulut keskiviikkona 15.12. klo 17-19
Hyvinkään seurakunnan Pappilan kerhotiloissa (Pappilankatu 14)
Luvassa jouluista ohjelmaa ja pientä purtavaa.
Ilmoittautumiset Päiville.
--Tapaamiset keskiviikkoina 3.11. ja 1.12. klo 17-19 yhdistyksen toimistolla.
Ohjaajina toimivat leijonaemojen vertaisohjaajat Salla ja Susanna.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmään hyvinkaa@leijonaemot.fi
Facebookissa Hyvinkään Seudun Emot

Toimistovastaanotto Piipahdus
maanantaina 15.11. klo 10-12 yhdistyksen toimistolla

Virtaa vertaisuudesta
maanantaina 15.11. klo 13-14:30 yhdistyksen toimistolla
(jatkuu 24.1.22)
Ryhmä on tarkoitettu niille, joilla hoidettava asuu kotona,
ja joita omaishoitajuus akuutisti koskettaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Päiville.

5

Mieli Hyvin -ryhmä
jouluinen tapaaminen torstaina 2.12. klo 17-19
Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua!
Ilmoittautumiset 26.11. mennessä
Hanna Jalavalle hanna.jalava@keusote.fi tai Minnalle.
--Tapaamiset joka toinen keskiviikko (parittomat viikot)
klo 17-18:30 yhdistyksen toimistolla.
Ryhmä on mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen.

Kuntosali, vesijumppa ja kimppakävely
ovat tauolla!
Lepovillan kuntosali pysyy suljettuna ainakin vuoden
loppuun saakka. Selvitämme mahdollisuutta ohjattuun
kuntosalitoimintaan muualla. Nyt kartoitamme kuinka
moni olisi innokas monipuoliseen saliharjoitteluun?
Laitathan Päiville pikaisesti viestiä, jos kuntosaliharjoittelu olisi sinun juttusi, ja muutenkin viestiä siitä
millainen liikunnallinen toiminta sinua kiinnostaisi.
Seuraa Aamupostin ja Viikkouutisten yhdistyspalstaa,
yhdistyksen kotisivuja ja Facebookia!

OivaHetket
Tarjoamme kahdenkeskistä keskustelutukea, tietoa ja neuvontaa
sekä apua esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää toiminnastamme!
Päivi Koppelmäki: pk.omaisoiva@gmail.com, puh. 044 238 6453
Minna Heikkilä: mh.omaisoiva@gmail.com, puh. 040 588 2320
Yhdistyksen toimisto on muuttanut elokuussa 2021
uusiin toimitiloihin osoitteeseen Kansankatu 10 E 28.
Käynti on sisäpihan puolelta B-rapun vierestä.
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Verkkoluennot
Omat voimavarat ja sisäinen myötätunto elämän moniajotilanteissa
tiistaina 23.11. klo 17.30-19.30

Hei työikäinen läheistäsi hoitava, tuetko arjessasi apua tarvitsevaa puolisoasi,
vanhempaasi, erityistä tukea tarvitsevaa lastasi tai tuttavaasi? Haluaisitko
kiinnittää nykyistä paremmin huomiota oman kyvykkyytesi vahvistamiseen?
Milloin viimeksi pysähdyit kuulostelemaan omia voimavarojasi?
Alustajina Omaishoitajaliiton työntekijät Matti Mäkelä ja Johanna Sottinen.
Kaikille avoin ja maksuton luentotilaisuus järjestetään Teams-ohjelmalla,
jonka äärelle pääsee sähköpostitse lähetettävän osallistumislinkin kautta.
Luennon jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Lisätietoja: Laura Kososelta laura.kosonen@omaisoiva.net
Ilmoittautumiset tämän linkin kautta http://bit.ly/voimavaraluento

Omaishoidon tabut – saako tästä edes puhua?
torstaina 11.11. klo 17:00-18.00

Mitä ovat omaishoidon puhumattomat tabut? Mitä läheisestään huolehtiva ei
saisi ääneen sanoa? Mistä aiheista omaishoidossa vaietaan? Miten vaikeista
asioista voi puhua? Miten hiljaisuus rikotaan?
Webinaarissa on puhumassa psykologi ja omaishoitaja Pirkko Lahti,
Suomen mielenterveysliiton entinen, pitkäaikainen toiminnanjohtaja.
Ilmoittaudu 4.11. mennessä tästä linkistä tai
Elina Koposelle puh. 040 846 4506 tai elina.koponen@omaishoitajat.fi

Omaishoitajien voimalaulut -toivekonsertit
kuullaan kahdessa eri radiokonsertissa
18.11. klo 18-21 Järviradio
22.11. klo 18-20 Radio Pooki

Nettiradioon pääset linkistä https://livetaajuus.fi/
Radiotaajuudet löydät radioiden kotisivuilta osoitteista
https://www.jarviradio.fi/kuuntele/
https://www.radiopooki.fi/info
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Yhdistyksen yhteystiedot
toimisto: Kansankatu 10 E 28, Hyvinkää
kotisivu: www.hyvinkaanomaishoitajat.fi
sähköposti: hyvinkaan.omaishoitajat@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/HyvinkaanSeudun
OmaishoitajatJaLaheisetRy
puheenjohtaja Ari-Pekka Laakso
ap.kaisalaakso@gmail.com, puh. 044 203 8297
omaistoiminnan vastaava Minna Heikkilä
mh.omaisoiva@gmail.com, puh. 040 588 2320
omaistoiminnan ohjaaja Päivi Koppelmäki
pk.omaisoiva@gmail.com, puh. 044 238 6453

