Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Jäsenkirje 2/2014

Hyvä Samarian jäsen!
Vuodesta on jäljellä enää viimeinen neljännes ja on aika tehdä katsaus loppuvuoden
tapahtumiin.
19.11.2014 klo 17.00 Sarahovissa Avoin yleisötilaisuus omaishoitajien
ajankohtaisista asioista kunnassamme
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan mm. seuraavista asioista:




uusi omaishoidon kehittämisohjelma/ -laki, tulossa eduskuntaan syksyn aikana
Laukaan omaishoidon kriteerit
kooste Laukaan omaishoitajille tehdystä kyselystä

Mukana tilaisuudessa Laukaan kunnasta vanhuspalvelujohtaja Leila Jylhä, osastonhoitaja
Eva-Kaisa Niemistö ja Omaishoitajaliitosta alueohjaaja Sirpa Määttä
Jaossa Ikä-ihmisten Palveluoppaita ja esitteitä, kahvitarjoilu!
Tapaamisiin yhteisten asioiden puolesta!

Pidämme huolta – pidämme puolta!
20.11.2014 klo 10.00 -14.00 Järjestämme Sarahovissa Alue-avain – tilaisuuden, mikä on
tarkoitettu alueemme Omaishoitajayhdistysten toimijoille. Tilaisuuden tarkoituksena on
vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia, sekä saada liiton alueohjaaja Sirpa Määtältä tietoa uusista
tulevista ja meneillään olevista asioista. Lounas omakustanteinen 7 €, Samaria tarjoaa
kahvit.
Omaishoitajien Kirkkopyhä 23.11.2014 klo 10.00 Laukaan kirkossa.
Kahvit kirkossa.
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Omaishoitajaviikkoa vietetään vkolla 48.
Samarian kirpparilla tiistaina ja keskiviikkona 25. ja 26.11. klo 10.00 – 14-00 kahvit ja
kaikkien kävijöiden kesken arpajaiset.
Omaishoitajien pikkujoulu Sarahovissa 10.12.2014 klo 15.00 alkaen

”Arkihuolesi kaikki heitä, mieles nuorena nousta suo….”
Tehdään yhdessä lämminhenkinen tilaisuus!

Tarkista vertaisryhmien kokoontumisajat seurakunnan kirkollisista ilmoituksista, löytyvät LaukaaKonnevesi –lehdestä tai Internet-osoitteesta www.laukaasrk.fi
Tervetuloa ryhmiin!
Vuoden 2015 jäsenmaksut, 20 € henkilöjäsen, 50, 70, 100 € tai enemmän kannattajajäsen,
yhdistykset 50 €
Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta: www.laukaanomaishoitajat.fi ja sähköpostiosoite on:
samaria@laukaanomaishoitajat.fi
Syysterveisin,
Eila Naukkarinen, puheenjohtaja, Raija Haapala, sihteeri

Jäsenedut 2014


ajantasaista tietoa omaishoitoa koskevista säädöksistä ja eduista



omaishoitajina toimiville jäsenille kotipalvelua 100 euroon asti vuosittain kunnan hyväksymältä
palveluntarjoajalta



vuoden jäsenyyden jälkeen henkilökohtaisen omaishoitajaloman omavastuuosuuden tositetta vastaan
(max. 100 €)



omavalintaisia hoitoja (hieronta, kasvo- tai jalkahoito) yhdistyksen lukuun kerran vuodessa (max. 50 €)



tukea vertaisryhmistä Laukaan kirkonkylällä ja Lievestuoreella



etuja Peurungan kylpylä- ja kuntoilutiloihin jäsenkortilla



kuntoliikuntaa yhdistyksen varoilla Sarahovissa, valitse itsellesi sopiva ryhmä



teatterilipusta hyvitystä 6 € vuosittain (kuittia vastaan)



vertaistukea ja yhteistä toimintaa mm. Laukaan seurakunnan kanssa

