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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 osoitteessa laukaanomaishoitajat.fi 

 Samarian Kamari -kirpputorin ilmoitustaulu 

 toimitila 

TILAISUUDET 

 30.1. Eila ja Armi osallistuivat kuntouttavan työtoiminnan koulutukseen kuntalassa 

 23.4. Rovastikunnallinen kirkkopäivä Keuruulla 

 13.5. Kevätretki Lelumuseoon Jämsään 

 26.5. Kevätretken muistelot Raija ja Pentti Ettasen kotona 

 24.6. Teatteriesityksen ”Kesälempeä” ennakkoesitys Kartanokievarissa 

 19.11. Tiedotustilaisuus Sarahovissa omaishoidon nykytilanteesta kunnassamme ja liiton 
tavoitteista tulevalle eduskunnalle, saatiin myös tietoa uudesta omaishoitolaista 

 20.11. AlueAvain Sarahovissa 

 23.11. Omaishoitajien kirkkopäivä Laukaan kirkossa 

 10.12. Samarian pikkujoulut Sarahovissa 

LAHJOITUKSET 

- Laukaan apteekki lahjoitti rollaattorin pikkujouluissa 
- kirpputoritoimintaa ovat tukeneet lukuisat lahjoittajat vaatteiden ja käyttötavaroiden 

muodossa 

KOKOUKSET 

- hallitus kokoontui 4 kertaa, yhdistys kevät- ja syyskokoukseen 
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VARAINHANKINTA 

- kortit ja adressit 
- Ragnar Ekbergin säätiöltä haettu avustusta 2500 euroa jäsenten virkistystoimintaan ja 

retkiin 

TYÖLLISTÄMISPALVELUT 
- yhdistys on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta 

-  kuluneen vuoden aikana yhdistyksessä on ollut työharjoittelussa, avotyössä tai kuntouttavassa 

työtoiminnassa yhteensä 2 henkilöä.  

EDUNVALVONTA 
- yhdistys on ollut aktiivinen toimija omaishoidon vastuualueviranhaltijoiden yhteydenpidossa 

KIRPPUTORITOIMINTA 

- kirpputoritoiminta: uutena myymälänhoitajana aloitti Mervi Kivelä 17.3. 
- lauantaityöntekijöinä olivat vapaaehtoiset 
- kirpputoria on jouduttu pitämään vuoden aikana usein suljettuna alkuvuodesta uuden 

työntekijän saamisen pitkittymisen johdosta, sitten myös myymälänhoitajan pitkien 
työlomien vuoksi. Vapaaehtoisvoimin olemme pystyneet hoitamaan näinä aikoina 
kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen mukaiset ajat 
 

MUUTA 
- jäsenten merkkipäivien muistaminen, kun yhdistys on ollut kutsuttuna 

- poismenneitä jäseniämme on kutsuttuna muistettu adressein 

- jäsenmäärä vuoden lopussa 84 
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JÄSENEDUT 2014    

 
 

Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry:n jäsenedut vuonna 2014 

 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 
 etuja Peurungan kylpylä- ja kuntoilutiloihin jäsenkortilla (yhdistys maksaa 50 %  Peurungan 

kylpyläpalveluista kuitteja vastaan puolivuosittain) 
 kuntoliikuntaa yhdistyksen varoilla Sarahovissa 
 teatterilipuista 6 euroa vuosittain kuittia vastaan 
 vertaistukea ja yhteistä toimintaa mm. Laukaan seurakunnan kanssa 

Henkilöjäsenmaksu 20 €, kannattajajäsenmaksu 50, 70, 100 € tai enemmän. 
Jäsenlomakkeita saa Samarian kirpputorilta osoitteesta Laukaantie 11. 
 

 


