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VERTAISTOIMINTA 

 Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontui edelleen kerran kuukaudessa, aina kuukauden 1. 
torstaina. Kokoontumispaikkana oli Päiväsairaalan kokoustila. Laukaan kunta on tarjonnut 
päiväsairaalassa kahvitarjoilun. Yhdistyksen edustajana ryhmässä oli Annikki Kinnunen. 

 Vammaista lastaan hoitavien vertaisryhmä kokoontui seurakunnan tiloissa kevään 2012 
ajan. Kävijöitä ryhmässä oli keskimäärin 4 henkilöä. 

VAIKUTTAMINEN 
- yhteistyö Laukaan kunnan ja seurakunnan kanssa jatkui 

- yhteistyötä tehtiin myös SPR:n Länsi-Suomen piirin omaishoitajien tukitoiminnan kanssa 

PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA 

 2.10.  Laukaan vanhusneuvosto järjesti omaishoitajille, veteraaneille ja sotainvalideille 
”Syyssuhinat” –tilaisuudet Laukaan Seurakuntatalolla ja Lievestuoreen kirkossa. Molemmat 
tilaisuudet perustuivat Lions Club Laukaan vanhusneuvostolle myöntämään 
rahalahjoitukseen.  Tilaisuuden avasi Laukaassa  diakoni Leena Lehto ja Lievestuoreella 
Raimo Hintikka. Vanhusneuvoston edustajina olivat Airi Rinne ja Raija-Liisa Honkonen. 
Tilaisuudessa esiintyivät mm. Taina Myyryläinen, Arto ja Satu Rantanen, Veteraanikuoro 
sekä Ossi Ojanen, Pirkko Meriläinen ja Johanna Savola. Molemmissa tilaisuuksissa oli 
runsas osallistujamäärä ja kahvit kakun kanssa. 
Samarian edustajana ja ohjelmatoimikuntaan kutsuttuna oli Eila Naukkarinen..  
 
 

TIEDOTTAMINEN 

 jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana jäsenistölle 1 kpl. 

 ajankohtaisista asioista tiedotettiin Laukaa-Konnevesi lehden seuratoimintapalstalla 

 yhdistyksen kotisivut 

 Samarian Kamari -kirpputorin ilmoitustaulu 

 toimitila 

TILAISUUDET 
 

- 16.2. isännöimme AlueAvainta, jonka piti alueohjaaja Sirpa Määttä . Mukana oli osallistujia 

Jyväskylän, Äänekosken, Karstulan, Hankasalmen ja Laukaan Omaishoitajayhdistyksistä. 

 

- 25.4.  Omaishoitajien rovastikunnallinen virkistyspäivä Muuramessa. Tilaisuuteen osallistui 

Laukaasta linja-autollinen omaishoitajia. 
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- 12.5. osallistuimme Laukaan lukion auditoriossa  Päivi Hammarén-Jokelan sovittamaan ja 

ohjaamaan, Anne Saastamoisen kirjoittamaan ”Pitkä, pitkä, lyhyt, lyhyt” –näytelmään. Näytelmä 

kertoi perheen isän muistisairaudesta ja omaisten haasteista. Tilaisuuteen osallistui n. 20 henkilöä. 

 

- Syyskuussa Sotainvalidien kanssa ”Äitienpäivä” –näytelmässä Äänekoskella. Tutustuttiin samalla 

Suolahden vanhaan asemaan, missä kahviteltiin. 

 

- 23.9. vietettiin valtakunnallista omaishoitajien kirkkopyhää Laukaan kirkossa ja seurakuntakodilla. 

Juhla aloitettiin jumalanpalveluksella, jonka jälkeen siirryttiin seurakuntatalolle yhteiseen 

ohjelmalliseen tilaisuuteen nauttimaan seurakunnan tarjoamasta lounaasta ja kahvista ja 

yhdessäolosta. Tilaisuudessa oli mukana Arto Muurikainen, Jumalanpalveluksessa mukana: Karita 

von Gross, Sauli Mäkelä, Jouni Vaaja ja Kamarikuoro. 

 

- 5.11. Juha Kansikas oli esittelemässä Menumat ruoka-automaattia yhdistyksen toimitilassa. 

 

- 26.11.-30.11. vietettiin Omaishoitajaviikkoa. Kirpputorilla oli koko viikon tarjolla kahvia, glögiä ja 

pipareita. Järjestettiin arvontaa kävijöiden kesken, joita oli noin 200.  Jokaisena päivänä oli joku 

hallituksen jäsen paikalla ja maanantaina lisäksi diakoni Arto Muurikainen. Jäsenille jaettiin 

joulumuistamisena seinäkalenterit ja kynät.  

 

- 3.12. pikkujoulut hotelli Vuolakkeessa. Tarjoilun ja tilat tarjosivat Anja ja Pentti Pöyhönen. 

Ohjelmassa oli mm. Solveig Hiltusen lapsiryhmä, kanttori Pirkko Meriläinen laulatti ja opetti Chimes 

–soittimen käyttöä.  

 

LAHJOITUKSET 

- Laukaan apteekki lahjoitti joulumuistamisrahat yhdistykselle vuonna 2012 

KOKOUKSET 

- hallitus kokoontui 3 kertaa 
- yhdistys kevät- ja syyskokoukseen 

VARAINHANKINTA 

- kirpputoritoiminta: myymälänhoitajana toimi Raija Haapala 30.6. saakka. Seppo Pölkki 
aloitti 29.5. uutena myymälänhoitajana 
 

- lauantaityöntekijöinä hallituksen jäsenistä:  Armi ja Raija. Muut vapaaehtoiset: Anja 
Hytönen,  Saara Kovanen, Annikki Laitinen, Riku Repo 
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- kortit ja adressit 

TYÖLLISTÄMISPALVELUT 
-  kuluvan vuoden aikana yhdistyksessä on ollut työharjoittelussa, avotyössä tai kuntouttavassa 

työtoiminnassa yhteensä 5 henkilöä. 3 on tullut Laukaan kunnan kautta, 2 työllisyyskurssin 

harjoittelun kautta 

Muuta 
- saimme heinäkuussa Laukaan kunnalta tiedoksi, että Al Hananin/Takalan 2011 tekemä 

kunnalliskantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin. Kantelu koski kunnanhallituksen jäsenen 

menettelyä koskien Laukaan kunnalle osoitetun kannanoton/selvityspyynnön käsittelyä. 

 

 
 
 
 
 

 

Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry:n jäsenedut vuonna 2012 

 ajantasaista tietoa omaishoitoa koskevista säädöksistä ja eduista 
 henkilökohtaisen omaishoitajaloman omavastuuosuuden tositetta vastaan (max n.100 €, 

edellytetään vähintään vuoden jäsenyys) 
 omavalintaisia hoitoja (hieronta, kasvo- tai jalkahoito) yhdistyksen lukuun (max 50 €) 
 vertaistukiryhmät: 

 päiväsairaalan alakerrassa kuukauden ensimmäinen torstai klo 18.00. Kunta tarjoaa 
kahvit. 

 kuntoliikuntaa yhdistyksen varoilla Sarahovissa 
 vertaistukea ja yhteistä toimintaa mm. Laukaan seurakunnan kanssa 

 Yhdistys korvaa teatterilipusta 6 € tositetta vastaan 

Henkilöjäsenmaksu 20 €, yritysjäsen 50 €.  
Jäsenlomakkeita saa Samarian kirpputorilta osoitteesta Laukaantie 11. 


