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VERTAISTOIMINTA
Vertaisryhmät:
-

Kirkonkylällä diakoniatoimiston tilat
Lievestuoreella Wanhan Pappilan tilat
seurakunnasta mukana diakonit Arto Muurikainen ja Johanna Savola
kahvitarjoilusta huolehtinut Laukaan seurakunta
kokoontumiset ovat olleet kerran kuukaudessa

PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA
-

yhteistyö Laukaan kunnan ja seurakunnan kanssa jatkui
yhteistyötä tehtiin myös SPR:n Länsi-Suomen piirin omaishoitajien tukitoiminnan kanssa

TIEDOTTAMINEN






jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana jäsenistölle 2 kpl.
ajankohtaisista asioista tiedotettiin Laukaa-Konnevesi lehden seuratoimintapalstalla
yhdistyksen kotisivut
Samarian Kamari -kirpputorin ilmoitustaulu
toimitila

TILAISUUDET
-

-

-

24.4. Laukaan seurakunnan kanssa järjestettiin Jyväskylän Rovastikunnan kirkkopäivä Laukaan
kirkossa ja pääjuhla seurakuntatalolla
4.5. vastaanotettiin Laukaan Saran lahjoittama 500 euron lahjakortti Sarahovissa
7.5. ja 22.11. osallistuttiin Itä-Suomen alueen ohjaajan kutsumina alueavain-tilaisuuksiin
Äänekoskella ja Peurungassa
8.5. Lievestuoreen kirkossa vertaisryhmän perustamiskokous
11.8. retki Konginkankaalle yhdessä Sotainvalidien kanssa. Osallistuttiin jumalanpalvelukseen,
opastettuun museokäyntiin ja ruokailtiin ja kahviteltiin juuri remontoidussa seurakuntatalossa
13.8. neuvottelut Vuolakkeessa Anja Pöyhösen kanssa 10-vuotisjuhlista
4.9. yhdistyksen perustamisen 10-vuotisjuhla Hotelli Vuolakkeessa. Juhliin osallistui jäsenten lisäksi
kutsuvieraina Laukaan kunnan, seurakunnan, Sarahovin, Laukaan Saran ja Lions Ladyjen edustajia.
Lions Ladyt osallistuivat tarjoilukustannuksiin.
27.10. VIIMEINENE TESTAMENTTI-dokumenttielokuva, jonka evp Raimo Salo on toteuttanut
yhteistyössä Lotta Svärd Säätiön ja Lottamuseon kanssa
31.10. neuvottelu Peurungan kanssa jäsenille myönnettävistä eduista
24.11. omaishoitajien kirkkopyhä
omaishoitajaviikko 48, kirpparilla arvontaa ja tarjoilua koko viikon ajan.
11.12. omaishoitajien pikkujoulut Hotelli Vuolakkeessa. Anja ja Pentti Pöyhönen tarjosivat
joulupuuron ja kahvin lisukkeineen. Jäsenille jaettiin joulumuistamiset, jotka kannatuksen vuoksi
ostettiin Puustellin työkylästä (neulatyyny tai lasikoriste ja karkki)
18.12. kirpparilla glögitarjoilua ja jäsenten joulumuistamisten jakamista
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LAHJOITUKSET
-

Laukaan apteekki lahjoitti joulumuistamisrahat yhdistykselle vuonna 2013
Laukaan Saran rahalahjoitus
Lions Ladyt osallistuivat 10-vuotisjuhlan tarjoilun maksuun
kymmenvuotisjuhlan muistamiset
kirpputoritoimintaa ovat tukeneet lukuisat lahjoittajat vaatteiden ja käyttötavaroiden
muodossa

KOKOUKSET
-

hallitus kokoontui 4 kertaa
yhdistys kevät- ja syyskokoukseen

VARAINHANKINTA
-

kirpputoritoiminta: myymälänhoitajana toimi Seppo Pölkki 30.9.2013 asti. 1.10.2013
uutena myymälänhoitajana aloitti Seija Ikonen
lauantaityöntekijöinä vapaaehtoiset
kortit ja adressit

TYÖLLISTÄMISPALVELUT
-

yhdistys on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta
kuluvan vuoden aikana yhdistyksessä on ollut työharjoittelussa, avotyössä tai kuntouttavassa
työtoiminnassa yhteensä 6 henkilöä.

EDUNVALVONTA
-

yhdistys on ollut aktiivinen toimija omaishoidon vastuualueviranhaltijoiden yhteydenpidossa
puheenjohtaja on ollut yhteydessä myös Laukaan kunnan valtuutettuihin
yhdistys pyysi tukea liitolta Laukaan kunnanvaltuuston kokoukseen, jossa valtuusto käsitteli tulevan
vuoden budjettia koskien omaishoitajien hoitopalkkioiden leikkauksia. Omaishoitajat ja läheiset
liitto ry:ltä on yhteydenoton perusteella lähtenyt kannanotto Laukaan kunnanvaltuustolle koskien
omaishoitoon kohdistuneita toimenpide-ehdotuksia.

MUUTA
-

vapaaehtoistyöntekijät ovat mahdollistaneet lauantain aukiolon, kuten myös myymälänhoitajan
loma-ajan tuuraamisen
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JÄSENEDUT 2013

Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry:n jäsenedut vuonna 2013
 ajantasaista tietoa omaishoitoa koskevista säädöksistä ja eduista
 kotipalvelua omaishoitajina toimiville 100 euroon asti kunnan hyväksymältä
palveluntarjoajalta
 henkilökohtaisen omaishoitajaloman omavastuuosuuden tositetta vastaan (max n.100 €,
edellytetään vähintään vuoden jäsenyys)
 omavalintaisia hoitoja (hieronta, kasvo- tai jalkahoito) yhdistyksen lukuun (max 50 €)
 vertaistukiryhmät Laukaan kirkonkylällä ja Lievestuoreella
 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.

