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TAPAHTUMAKALENTERI 

Kevät 2023 

Kutsu jäsenille: 
Turun Seudun Omaishoitajat ry:n kevätkokous  

to 27.4. klo 17.00 
Omaishoitokeskuksessa, 

Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
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Turun Seudun  

Omaishoitajat ry 

Turun Seudun Omaishoitajat ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka toimii 

omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tuki- ja edunvalvontajärjestönä. 

Yhdistyksemme tekee tiedotustyötä ja tarjoaa vertaistuki- ja virkistystoimintaa 

omaishoitoperheille. Tehtävänämme on tehdä työtä omaishoitajien aseman 

parantamiseksi sekä tukea omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia eri tavoin.  

Toimimme paikallisjärjestönä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa. Toiminta-

alueemme on: Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 

Paimio, Parainen, Raisio, Rusko ja Sauvo. Toimintaamme tukee Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Turun kaupunki sekä Varsinais-Suomen 

hyvinvointialue. 

Otamme vastaan myös leivonnaisia, käsitöitä tai arpajaisvoittoja 

Omaishoitokeskukseen. Lahjoituksilla tuet Omaishoitokeskuksen toimintaa. 

Keräystilin numero on FI04 5711 1320 0718 78.  

Kerätyt varat käytetään vertaistuki- ja virkistystoimintaan, koulutukseen ja 

neuvontaan, omaishoidettavien päivätoimintaan sekä muiden vastaavien 

omaishoitajien ja hoidettavien tukevien toimintojen järjestämiseen.  

Yhdistyksellä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 1.4.2022 alkaen. 

Luvan numero on RA/2022/543 ja se on voimassa koko Turun seudun alueella.  
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Uuden puheenjohtajan tervehdys 

Innokkaana, mutta nöyrin mielin aloitan Turun Seudun Omaishoitajien uutena 

puheenjohtajana. Edeltäjäni Seija Paatero on tehnyt mahtavaa työtä ja hänen 

viitoittamiaan latuja on helppo seurata. Lämmin kiitos tästä Seijalle, joka on 

luvannut kuitenkin jatkaa yhdistyksemme vapaaehtoisena! 

Koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet hyvän tuntemuksen omaishoitajien 

tarpeisiin ja asemaan. Yhteistyöni Turun Seudun Omaishoitajien kanssa alkoi 

vuonna 2006, kun käynnistettiin 5-vuotinen RAY:n rahoittama Omaisena laitoksessa 

-projekti. Sen jälkeen olen toiminut asiantuntijana ja luennoitsijana omaishoitajien 

hankkeissa ja tapahtumissa, viimeksi Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn 

tukemisen – OmaTyky -hankkeessa.   

Turun Seudun Omaishoitajien puheenjohtajuuden lisäksi minut on valittu myös 

valtakunnallisen Omaishoitajaliiton hallitukseen, joten sitäkin kautta voin 

omaishoitajien asioita edistää. Olen luottamushenkilönä myös Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueen, Varhan eri toimielimissä, joten vaikuttamisen väyliä löytyy. Ja, 

hyvällä yhteistyöllähän asiat hoituvat! 

 

Toivotan kaikille omaishoitajille ja -hoidettaville sekä yhdistyksen 

henkilökunnalle ja vapaaehtoisille oikein luonnikasta vuotta 2023! 

 
Kristiina ”Krisse” Hellstén 

p. 040 536 3217 

kristiinahells@gmail.com. 

Toiminnanjohtajan tervehdys 

Toimintamme keskeinen ajatus ja arvo on omaishoitajien jaksamisen tukeminen. 

Tukea ja toimintaa löytyy siis tuttuun tapaan. Kevään tapahtumista ja 

vertaistukiryhmistä löydät tietoa, tapaat muita ja saat hyvää mieltä. Yhteiset 

tapahtumat tuovat vaihtelua ja virkistystä arkeen. Tule siis rohkeasti 

mukaan!  Haluankin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet toiminnassa ja yhteisössämme 

mukana. Jos kaipaat kuuntelevaa korvaa, neuvontaa, antaa palautetta tai rupatella 

muuten vaan, ota rohkeasti yhteyttä!  

Valoisaa alkuvuotta toivottaen,  

Katja Havula, toiminnanjohtaja /sosionomi  

p. 040 515 8006  

katjahavula.omaishoitajat@pp.inet.fi. 

Siirryn käyttämään uutta sähköpostiosoitetta vuoden 2023 

aikana, uusi osoitteeni on: 

katjahavula.omaishoitajat@gmail.com.  
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Hyvät ystävät. 

 

Kirjoittelen tätä tervehdystä taas kerran hankien keskeltä Sallatunturista, ”keskeltä 

ei mitään”, kuten kunnan tunnus kertoo. Täällä ympärillä on hiljaisuus, pieni 

pakkanen ja välillä hienoinen lumisade saa aikaan joulun odotuksen, mutta myös 

haikean tunteen. 

Vuodesta 2008 alkanut puheenjohtajakauteni päättyy vuodenvaihteessa. Aikaan 

sisältyy hienoja huippuhetkiä, mutta myös vaikeita aikoja. Oman toimitilan 

ostaminen oli rohkea teko. 80,000€:n velan otto tietämättä, miten laina maksetaan, 

kertoo uskosta omaishoitajatoiminnan tarpeeseen ja jatkuvuuteen. Pari vuotta sitten 

laina tuli maksettua kahvin ja pullan voimalla. 

Vuosien varrella yhdistyksellä on ollut hienoja RAY:n, sittemmin STEA:n tukemia 

hankkeita. Omaisena laitoksessa -hanke kehitti yhteistyötä Turun pitkäaikaishoidon 

kanssa, Maahanmuuttaja omaishoitajana –hanke opetti ymmärtämään eri 

kulttuureita, ja se onkin oppi , jota tarvitaan joka päivä maahanmuuttajataustaisten 

opiskelijoiden ohjauksessa. Turvallista tukea -hankkeen loputtua toiminta sai jatkoa, 

samoin Digitaito -hanke tuntuu etenevän samoja latuja. Nämä rahoittajien tekemät 

päätökset kertovat onnistumisesta ja hanketyöntekijöiden hienosta työstä. 

Vaikeitakin aikoja on ollut- rahasta on ollut puute. Avustuspäätökset eivät ole tulleet 

ajallaan. Pankista oli haettava lainaa, jotta palkat ja muut menot saatiin maksettua. 

Lainan takasivat varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. Onneksi meillä on hyvä 

pankkisuhde, tästäkin kriisistä selvittiin. 

Yhdistyksen hienoja hetkiä on ollut oman runokirjan julkistaminen, oma postimerkki, 

(ainoa omaishoitajayhdistysten merkki) ja historiikki 20 vuotuisen toiminnan 

juhlistamiseksi. Näitä tarvitaan lisää omaishoitajien työn esillä pitämiseksi ja 

tukemiseksi. 

Yhdistyksen 25-vuotisjuhla on vuonna 2023. Tarvitaan uusia yhteistyömuotoja 

hyvinvointialueen ja kuntien kanssa, työtä siis riittää. 

 

Kiitän omaishoitajia, jäsenistöä, 

yhteistyökumppaneita sekä henkilöstöä ja 

vapaaehtoisia vuosien hyvästä yhteistyöstä. 

 

Seija Paatero 

vapaaehtoistyöntekijä 

1.1.2023 alkaen 

Seijan tervehdys 
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Yhdistys vuonna 2023 

HALLITUS 

Puheenjohtaja Kristiina Hellstén, 

p. 040 536 3217 / 

kristiinahells@gmail.com  

Varapuheenjohtaja Seija Arve 

 

MUUT HALLITUKSEN JÄSENET 

Ulla Korpela 

Mari Lahti 

Soile Lahtonen-Kiviranta 

Jarmo Laivoranta 

Riitta Rannikko-Prinkkilä 

Tuula Savolainen 

Oona Ylönen 

TYÖNTEKIJÄT 

Katja Havula, toiminnanjohtaja 

Saara-Kaisa Kasurinen, vastaava ohjaaja 

Marja-Leena Kesälahti, lähihoitaja 

Päivi Nummela, kerho-ohjaaja 

Katariina Oso, digiohjaaja 

Heli Saukko, keittiötyöntekijä 

Tiina Tamminen, keittiöapulainen 

Jaana Tiihonen, Turvallista tukea -ohjaaja 

 

30.12.2022 yhdistyksessämme oli 

411 jäsentä ja 14 kannatusjäsentä.  

Yhdistyksemme täyttää 25 vuotta 

lokakuussa 2023! 

Tapahtumista tiedottaminen 

Ilmoitamme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista:  

• Turun Sanomien Minne tänään -palstalla sekä maanantaisin Yhdistyspalstalla. 

• Nettisivuillamme osoitteessa: www.omaishoitokeskus.fi. 

• Sähköisellä uutiskirjeellä jäsenille muutaman kerran vuodessa. 

• Seuraathan myös meidän Facebook-sivuamme www.facebook.com/

omaishoitajatturku. Pysyt ajan tasalla toiminnastamme ja etätilaisuuksistamme.  

• Löydät meidät myös Twitteristä: Omaishoito_TKU. 

 

Mikäli haluat vastaanottaa jatkossa tapahtumakalenterin lisäksi uutiskirjeitä 

sähköisesti muutaman kerran vuodessa, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: 

turku.omaishoitajat@gmail.com. Viestissä tulee näkyä jäsenen nimi, 

sähköpostiosoite sekä myöntymys sähköpostiosoitteen liittämisestä jäsenrekisteriin. 

http://www.omaishoitokeskus.fi
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Omaishoitajan tukena 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tukea omaishoitajien jaksamista, lisätä heidän 

mahdollisuuksiaan selviytyä ja ehkäistä syrjäytymistä. Omaishoitajien jaksamista ja 

selviytymistä tuetaan ohjauksen, neuvonnan, tilaisuuksien ja tapahtumien sekä 

tukikeskustelujen avulla. Lisäksi tuemme omaishoitajan hyvinvointia järjestämällä 

monipuolista vertaistukea ja virkistystoimintaa.  

Yhdistys kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja 

tukitoimia. Tukitoiminnot lähtevät aina omaishoitajien tarpeista, joten ota yhteyttä, 

mikäli koet, että jollekin uudenlaiselle toiminnolle/tilaisuudelle olisi tarvetta! 

Tärkeitä puhelinnumeroita 

Hätätilanteessa ........................................................................  p. 112 

Ohjaus- ja neuvontapuhelin omaisille ja läheisille ....................  p. 040 515 8006  

Ti ja to klo 9–12 (Katja Havula). 

• Voit soittaa sosiaalietuuksiin, palveluihin tai muihin mieltä askarruttaviin asioihin 

liittyen. 

• Voit myös sopia henkilökohtaisen tapaamisen Omaishoitokeskukseen ja saada 

apua esim. lomakkeiden ja hakemusten täyttämiseen.  

• Palvelu on maksutonta, eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 

Omaishoitokeskus / Turun Seudun Omaishoitajat ry ...............  p. 040 681 4965 

Arkisin klo 9–15. 

Omaishoidontuki (Turku, yli 18-vuotiaat) ..................................  p. 02 262 6777  

Soittoajat ma 9–11, ti 9–11, ke 13–15, to 9–11 ja pe 9–11. 

Omaishoidontuki (Turku, alle 18-vuotiaat) ...............................  p. 040 630 5974 

Soittoajat ma 9–11, ti 9–11, ke 13–14 ja to 9–11. 

Ikääntyneen palveluohjaus ja neuvonta (=Kompassi) ..............  p. 02 262 6164 

Arkisin klo 9–15. 

Sosiaalipäivystys .....................................................................  p. 02 262 6003 

Vastaa vuorokauden ympäri. 
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Turvallista tukea -toiminta 

Turvallista tukea -toiminnassa työntekijä ja omaishoitaja miettivät yhdessä 

sopivia tuki- ja virkistystapoja omaishoitoperheille.  

Omaishoitaja saa tietoa mm. kahdenkeskisestä keskustelutuesta, vertaistuesta ja 

arjen tukipalveluista. Toiminnan tavoitteena on lisätä omaishoitoperheen voimavaroja 

ja turvallisuutta. Tuki omaishoitoperheelle sisältää keskustelua, kannustusta ja 

yhdessäoloa. Tarvittaessa vapaaehtoinen tukihenkilö voi tulla kotiin, jos hoidettava ei 

pysty tai halua lähteä sieltä. 

Yhteystiedot: Turvallista tukea -ohjaaja Jaana Tiihonen  

p. 040 561 4009 / jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi. 

Omaishoitajien mentorointi 

Omaishoitajien mentoroinnissa sosiaali- tai terveysalalla toimineet, valmennetut 

vapaaehtoiset tukevat omaishoitajaa auttamalla käsittelemään omaishoitajuuteen 

liittyviä tunteita sekä rohkaisemalla avun ja palveluiden hakemisessa. Mentorit ovat 

luotettavia ja sitoutuvat toimimaan omaishoitajan tukena vuoden kerrallaan. 

Parin tunnin mittaiset mentorointitapaamiset toteutuvat omaishoitajan kodin 

ulkopuolella noin kuukauden välein. 

Uusia mentorointisuhteita käynnistämme tarpeiden mukaan, joten 

omaishoitaja, ota yhteyttä, mikäli mietit, voisiko mentoroinnista olla sinulle 

tukea. Samoin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.  

Yhteystiedot: Jaana Tiihonen  

p. 040 561 4009 / jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi. 

Omaishoitajien lomat 

Omaishoitokeskuksesta saat lisätietoja lomista (STEA) ja kuntoutuskursseista 

(KELA) ja lomakkeita hakemiseen: Tarja Ekholm p. 0400 900 020 ja Katja Havula p. 

040 515 8006. Hakulomakkeen saat tilattua myös Omaishoitajaliitosta puhelimitse 

020 7806 599 / ohjaus ja neuvonta tai 020 7806 533 / kurssisihteeri ma–to klo 9–15.  
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Tammilehdon loma 26.6.-1.7.2023 

Turun Seudun Omaishoitajat ry on varannut Lomakoti Tammilehdosta tuetun 

Hyvänmielen loman 26.6.-1.7.2023. Loma on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille ja 

perheille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta järjestää itselleen kodin ulkopuolista 

lomaa. 

• Rymättylän Tammilehdossa saat nauttia lomastasi samanhenkisten lomalaisten 

kanssa. 

• Tammilehdossa on kaunis luonto lähellä. Viikon aikana järjestetään yhteisiä 

kävelyjä. Liikunnasta saa hyvää mieltä ja jaksamista arjen haasteisiin. 

• Lomasi ensimmäisestä päivästä alkaen järjestetään lomalaisten tutustumista ja 

ryhmäytymistä edistäviä pelejä ja leikkejä. 

• Viikon aikana järjestetään erilaista ohjelmaa: rentoutusharjoituksia, pihapelejä, 

yhteislaulua yms. Aikaa on myös vapaamuotoiseen yhdessäoloon. 

• Tammilehdossa voit rentoutua viihtyisissä ja kodinomaisissa tiloissa, nauttia 

hyvästä ja terveellisestä ruuasta sekä saunan lempeistä löylyistä. 

• Lisämaksullisina palveluina sinun on mahdollista tilata hemmotteluhoitoja: 

kosmetologi, hieroja ja jalkahoitaja ovat paikalla. Tämän lisäksi järjestetään 

myös retkiä, joihin sinun on mahdollista osallistua. 

 

Kiinnitä huomiota hakemuksesi taloudellisiin, terveydellisiin ja sosiaalisiin 

perusteluihin. Loma on tarkoitettu aikuisille ja sitä voi hakea omaishoitaja yksin tai 

hoidettavan kanssa. Hoitovastuu hoidettavasta loman aikana on omaishoitajalla. 

Majoitus kahden hengen huoneissa täysihoidolla. Omavastuu 90 €/hlö. Lomatukea 

voi saada enintään joka toinen vuosi. 

Hyvinvointilomat laittavat lomajakson Hyvinvointilomien kotisivuille avoimeen hakuun. 

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa:  

https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/  

Hakemus on tehtävä to 23.3. mennessä. Avustamme Omaishoitokeskuksessa 

hakemusten tekemisessä! 

 

Hakulomakkeita ja lisätietoja: Omaishoitokeskus p. 040 681 4965 ja Tarja Ekholm 

p. 0400 900 020.  

 

Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Sosiaali- ja 
terveysministeriön Veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella. Hyvinvointilomat 
lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun. 



10 

 

Vertaisryhmät 

Omaishoitaja, olet tärkeä. Muistathan huolehtia myös itsestäsi! Vertaisryhmiin 

osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla virallinen omaishoitaja. Auttaessasi omaistasi – 

iästä, sairaudesta tai vammasta riippumatta – olet omaishoitaja. Ryhmät kokoontuvat 

Omaishoitokeskuksessa, Vanha Hämeentie 105, ellei toisin ole ilmoitettu.  

 

ELOA-vertaistukiryhmä kokoontuu Omaishoitokeskuksessa kerran kuussa 

maanantaisin 23.1., 13.2., 20.3., 17.4., 22.5. ja 19.6. klo 15.00–16.30. Ryhmään 

mahtuu lisää puolisoaan tai muuta läheistään hoitavia.  

Lisätietoja: Katja Havula  

p. 040 515 8006 / katjahavula.omaishoitajat@pp.inet.fi. 

 

Katse eteenpäin -ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko (parilliset viikot) 11.1. 

alkaen klo 15–16.30 Omaishoitokeskuksessa ja muissa kohteissa. Ryhmä soveltuu 

erityisesti henkilöille, jotka kaipaavat uutta sisältöä elämäänsä omaishoitotilanteen 

jatkuessa tai päätyttyä. 

Lisätietoja: May-Len Saari p. 050 3556 881. 

 

Miesomaishoitajien ryhmä kokoontuu Omaishoitokeskuksessa joka toinen torstai 

(parittomat viikot) 5.1. alkaen klo 15–16.30.  

Lisätietoja: Tarja Ekholm p. 0400 900 020. 

 

Kuro ja pura -käsityökerho kokoontuu Omaishoitokeskuksessa joka kuukauden 

ensimmäinen keskiviikko 4.1. alkaen klo 15–17. Monipuolinen käsityökerho kaiken 

tasoisille käsitöistä kiinnostuneille. Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen ohjaaja. 

Lisätietoja: Tarja Ekholm p. 0400 900 020. 

 

UUSI RYHMÄ! Omaishoitajien matalan kynnyksen liikuntaryhmä kokoontuu 

Omaishoitokeskuksessa ja lähiympäristössä maanantaisin 6.2. alkaen klo 15–16. 

Tervetuloa uuteen liikuntaryhmään ylläpitämään ja mahdollisesti kohottamaan omaa 

kuntoa! Luvassa on muun muassa tuoliavusteista jumppaa erilaisia välineitä 

hyödyntäen, sauvakävelyä ja muita liikunnallisia aktiviteetteja ryhmäläisten toiveet 

huomioiden. Ryhmään osallistujilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta 

liikuntaryhmistä. Tiedustele myös mahdollisuutta ottaa hoidettava jumpan ajaksi 

mukaan! Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen ohjaaja. 

Lisätietoja: Saara-Kaisa Kasurinen  

p. 040 681 5664 / saarakaisa.omaishoitajat@gmail.com. 
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Vertaisryhmät 

Omaishoitajien kuntosaliryhmä omatoimisille kuntosalikävijöille kokoontuu 

Runosmäen vanhuskeskuksen kuntosalissa torstaisin 5.1. alkaen klo 16–18.  

Lisätietoja: Saara-Kaisa Kasurinen  

p. 040 681 5664 / saarakaisa.omaishoitajat@gmail.com. 

 

Allasryhmä omaishoitajille Ruusukorttelissa (os. Puistokatu 11) tiistaisin 10.1. 

alkaen klo 16–17.45. Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen ohjaaja. Tiedustele vapaita 

paikkoja.  

Lisätietoja: Saara-Kaisa Kasurinen 

p. 040 681 5664 / saarakaisa.omaishoitajat@gmail.com. 

 

Omaishoitajien luontoryhmä retkeilee noin kerran kuukaudessa 

lähiluontokohteissa. Luontoryhmän kohteet valitaan ryhmäläisten kiinnostuksen 

mukaan. Voit tulla mukaan niille retkille, jotka sinulle sopivat. 

Lisätietoja: Saara-Kaisa Kasurinen  

p. 040 681 5664 / saarakaisa.omaishoitajat@gmail.com 

 

Työikäisten omaishoitajien etävertaisryhmä Teams-yhteydellä joka kolmas torstai 

19.1. alkaen klo 17–18.  

Lisätietoja: Jaana Tiihonen  

p. 040 561 4009 / jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi. 

 

Kehitysvammaisten lasten vanhempien ryhmä jatkaa kokoontumisia kuun 

viimeinen tiistai 31.1. alkaen Nousiaisten SPR:n tiloissa sekä eri kohteissa. 

Lisätietoja: Leena Järveläinen p. 041 4513 775.  

 

Etäomaishoitajien etäryhmä Teams-yhteydellä perustetaan, mikäli osallistujia 

ryhmään löytyy. Ota yhteyttä Jaanaan, mikäli sinua kiinnostaisi kyseinen ryhmä! 

Lisätietoja: Jaana Tiihonen  

p. 040 561 4009 / jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi. 
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Omaishoitajan työhuonevähennys 

Työhuonevähennyksen saaminen edellyttää, että asuintilaa käytetään 

tulonhankkimistoiminnan tarkoituksiin, varsinaista työhuonetta ei tarvitse olla. 

Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva kunnalta hoitopalkkiota saava 

virallinen omaishoitaja voi vähentää asunnossa tehtävän omaishoitotyön perusteella 

työhuonevähennyksenä 460 euroa/vuosi (vuonna 2021). 

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan kanssa samassa taloudessa, hän voi vähentää 

työhuonevähennyksenä 460 euroa, jos hän tekee osapäiväisesti ja säännöllisesti 

kotonaan omaishoitoon liittyviä muistiinpano-, raportointi- tai muita vastaavia 

paperitöitä. 

Jos verotuksesi ei ole päättynyt, ilmoita tai korjaa tietoja veroilmoitukseesi: 

• Paperilomakkeella 50A kohta on 8.5 Muiden työtulojen tulonhankkimismenot 

ja kirjoita viereiseen sarakkeeseen 460.  

• Netissä OmaVerossa kohta löytyy veroilmoituksen vaiheesta Muut 

vähennykset:  

1. Valitse Kyllä kohdassa Tulonhankkimismenot. 

2. Avaa erittely otsikon Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot 

alta.  

3. Ilmoita työhuonevähennyksen summa (460 € vuonna 2021) kohdassa 

Muiden työtulojen tulonhankkimismenot. 

 

Voit hakea työhuonevähennystä takautuneesti myös aiemmilta vuosilta! 

• Jos verotuksesi on päättynyt, voit hakea muutosta verotukseesi 

oikaisuvaatimuksella. 

• Voit tehdä oikaisuvaatimuksen 3 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä 

seuraavan vuoden alusta eli ajalta, jolloin olet ollut virallinen omaishoitaja ja 

maksanut veroa omaishoidontuestasi.  

 Verovuosi     Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään: 

 2020   2.1.2024 

 2021    31.12.2024 

 

• Täytä oikaisuvaatimus paperilomakkeeseen ja palauta postitse Verohallinnolle 

tai viemällä Verotoimistoon.  

• Malli oikaisuvaatimukseen ja ohjeistusta oikaisuvaatimuksen täyttöön saat 

Omaishoitokeskuksesta p. 040 681 4965. 
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Eläkettä saavan hoitotuki 

Suosittelemme tarkistamaan, että vastaako saatu Kelan eläkettä saavan hoitotuki 

hoidettavan toimintakykyä ja avun tarvetta vai onko hoidettavan toimintakyky 

alentunut sellaiseksi, että olisi aika hakea korotusta?  

Hoitotukea myönnetään kolmea eri tasoa seuraavin perustein: 

Perushoitotuki 78,72 €/kk 1.1.2023 alkaen 

Eläkkeensaaja tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja 

asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti, vähintään viikoittain toistuvaa apua tai 

ohjausta ja valvontaa. 

Korotettu hoitotuki 171,49 €/kk 1.1.2023 alkaen 

Eläkkeensaaja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa 

vievää apua, huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa.  

Ylin hoitotuki 362,62 €/kk 1.1.2023 alkaen 

Eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa. 

 

Kun haet hoitotukea tai sen korotusta, ota huomioon: 

• Tukea voidaan myöntää takautuvasti puolen vuoden (6 kk) ajalta. 

• Hoitotuki on verotonta tuloa. 

• Tulot ja omaisuus eivät vaikuta hoitotukeen. 

• Tarvitset lääkärinlausunnon, joka kuvaa hoidettavan toimintakykyä ja 

avuntarvetta: C-lääkärinlausunto (enintään 6 kk vanha) tai B-

lääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät tarvittavat tiedot. Voit halutessasi liittää 

mukaan myös asuinkuntasi sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun 

tilanteesi tuntevan henkilön antaman selvityksen/ kuvauksen avuntarpeesta 

(käytetyt palvelut ja erityiskustannukset). 

• Kun haet lääkärinlausuntoa, kerro lääkärille kaikki hoito, apu ja huolenpito, jota 

annat hoidettavalle, jotta lääkäri osaa kirjoittaa lausunnon eläkettä saavan 

hoitotuen hakua varten. Voit kirjoittaa etukäteen itsellesi muistiin lääkäriä varten, 

että millaista ja miten usein hoitoa ja huolenpitoa annat.  

• Pyydä lääkärin lausunto itsellesi ja lähetä kopiot hakemuksien mukana. Pidä siis 

aina alkuperäinen lausunto itselläsi.  

 

• Hakemuksia ja tukea hakulomakkeen täyttöön saat Omaishoitokeskuksesta  

p. 040 681 4965. 
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Omaishoidon asiakasraati 

Omaishoidon asiakasraatiin mahtuu uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan! 

• Asiakasraadin tarkoituksena on kuulla omaishoitajien näkemyksiä, odotuksia ja 

kehittämistarpeita heidän käyttämistään palveluista. 

• Asiakasraadin tavoitteena on kehittää omaishoitajien palveluita yhteistyössä 

Turun kaupungin päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa. 

• Asiakasraati toimii omaishoitajien vaikuttamiskanavana. 

• Asiakasraati tarjoaa mahdollisuuden vuoropuheluun omaishoitajien ja 

omaishoidon eri toimijoiden kesken. 

• Vuoropuhelu auttaa viranhaltijoita ja päättäjiä ymmärtämään omaishoitajan arjen 

haasteita ja omaishoitajat saavat tietoa palveluiden järjestämisestä ja 

päätöksenteon prosesseista. 

• Asiakasraati käsittelee ja vie eteenpäin kehittämisehdotuksia sekä 

puoltolausuntoja.  

• Asiakasraati kokoontuu Omaishoitokeskuksessa muutaman kerran vuodessa.  

 

Lisätiedot: Katja Havula  

p. 040 515 8006  / katjahavula.omaishoitajat@gmail.com 



15 

 

Omaishoitokeskus 

Turun Seudun Omaishoitajat ry:n toimitila, Omaishoitokeskus, sijaitsee Turun 

Hannunniitussa, osoitteessa Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku. 

Omaishoitokeskus on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 9–15.  

Omaishoitokeskuksessa järjestämme mm. ohjausta ja neuvontaa, tilaisuuksia ja 

tapahtumia, erilaisia ryhmiä omaishoitajille sekä päivätoimintaa iäkkäille 

omaishoidettaville ja yksinasuville ikäihmisille.  

Omaishoitokeskuksen puhelinnumeroon 040 681 4965 vastataan Omaishoito-

keskuksen aukioloaikoina.  

Toimintaamme osallistuminen ei edellytä virallisen omaishoidon tuen saamista tai 

yhdistyksen jäsenyyttä. Voit osallistua juuri niin paljon tai vähän kuin itsellesi sopii, 

kukin saa olla omannäköisensä omaishoitaja. 
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Tapahtumat ja retket 

Tapahtumat järjestetään Omaishoitokeskuksessa (Vanha Hämeentie 105, 20540 

Turku) ellei toisin ilmoiteta. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 

Kahvitarjoilu tapahtumien yhteydessä 3 € (sis. kahvin ja kahvileivän).  

Omaishoitokeskuksessa on lisäksi kuukausittain vaihtuva taidenäyttely, tervetuloa 

tutustumaan arkisin klo 9–14. 

Meille pääsee kätevästi busseilla 2, 2A, 2B, 2C, 99 ja P2. 

Tammikuu 

Taidenäyttely: Anneli Ahti ”Maailman naiset”. 

 

To 12.1. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595.  

 

To 12.1. klo 13–14.30 Karaokeiltapäivä. Tervetuloa Eläkeliiton Turun yhdistyksen 

karaoken pariin laulamaan tai kuuntelemaan. Ilmoittaudu viimeistään 11.1.  

p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ma 16.1. klo 13–14.30 Aivoterveyttä ruuasta ja hyvät kauppavalinnat. 

Ravitsemusasiantuntija Heli Salmenius-Suominen Gery ry:stä luennoi. Ilmoittaudu 

viimeistään 13.1. p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ti 17.1. klo 14–16 Kuulolähipalvelua, katso lisätiedot s. 25.  

 

Ke 18.1. klo 15–16.30 Digikahvila kaikille älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita 

käyttäville sekä niistä kiinnostuneille. Digikahvilassa pääset kysymään älylaitteisiin 

liittyviä kysymyksiä ja saat opastusta ja neuvontaa niiden käyttöön.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katariina Oso p. 040 683 9595/ digi.tutuks@gmail.com. 

Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ti 24.1. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

Pe 27.1. klo 13–14.30 TraBand laulaa ja laulattaa vanhoja, tuttuja tanssikappaleita. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan mukana! Ilmoittaudu viimeistään 26.1.  

p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 
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Helmikuu 

Taidenäyttely: Markku Salonen ja Kirsti Näntö-Salonen ”Mennyttä aikaa 

Raisiossa 1”. 

 

To 2.2. klo 12–13 Vanhustyön diakoni Marita Rantanen tavattavissa. 

 

To 2.2. klo 13–14.30 Terve suu, näin se onnistuu! Ohjeita ja vinkkejä asiantuntijalta 

suun päivittäiseen hoitoon. Luennoitsijana asiantuntijasuuhygienisti Laura Virtanen. 

Ilmoittaudu viimeistään 1.2. p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €.  

 

Ma 6.2. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595.  

 

To 9.2. klo 13–14.30 Lauluryhmä Pilkahdus esiintyy. Voit seurata esiintymistä 

myös etänä, katso osallistumisohjeet s. 23. Ilmoittaudu viimeistään 8.2. p. 040 681 

4965. Kahvitarjoilu 3€.  

 

Ti 14.2. klo 13–14.30 Ystävänpäivätanssit. Marjo Tiainen laulaa kotimaista 

tanssimusiikkia. Tansseissa mukana on Turun Siskojen ja Simojen vapaaehtoisia 

tanssittamassa ja rupattelemassa. Tanssien aikana saatavilla myös palveluohjausta 

Liikkuvan resurssikeskuksen Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n työntekijöiltä sekä 

kaupungin ikääntyneiden palveluohjaajalta. Kahvitarjoilu 3 €.  

 

Ti 14.2. klo 14–16 Kuulolähipalvelua, katso lisätiedot s. 25.  

 

Ke 22.2. klo 15–16.30 Digikahvila kaikille älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita 

käyttäville sekä niistä kiinnostuneille. Digikahvilassa pääset kysymään älylaitteisiin 

liittyviä kysymyksiä ja saat opastusta ja neuvontaa niiden käyttöön.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katariina Oso p. 040 683 9595/ digi.tutuks@gmail.com. 

Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Pe 24.2. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 
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Maaliskuu 

Taidenäyttely: Markku Salonen ja Kirsti Näntö-Salonen ”Mennyttä aikaa 

Raisiossa 2”. 

 

Ke 1.3. klo 12–13 Vanhustyön diakoni Marita Rantanen tavattavissa.  

 

Ke 1.3. klo 13–14.30 Duo Maarit ja Timo ”Oi niitä aikoja”-konsertti. Voit seurata 

konserttia myös etänä, katso osallistumisohjeet s. 23. Ilmoittaudu viimeistään 28.2.  

p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ke 8.3. klo 13–14.30 Tietoa omaishoidosta ja tukipalveluista. Tietoa myös Kelan 

eläkkeensaajan hoitotuesta. Katja Havula luennoi. Voit osallistua luennolle myös 

etänä, katso osallistumisohjeet s. 23. Ilmoittaudu viimeistään 7.3. p. 040 681 4965. 

Kahvitarjoilu 3 €. 

 

To 9.3. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

Ti 14.3. klo 13–14.30 Kodin paloturvallisuus. Luennoimassa johtava palotarkastaja 

Kari Kummunsalo. Ilmoittaudu viimeistään 13.3. p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ti 14.3. klo 14–16 Kuulolähipalvelua, katso lisätiedot s. 25.  

 

Ti 21.3. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

Ke 22.3. klo 13–14.30 Turvallista hoivaa. Vinkkejä hoitotyöhön ja tietoa turvallisesta 

lääkehoidosta, ravitsemuksesta, unesta sekä puhtaudesta. Voit osallistua luennolle 

myös etänä, katso osallistumisohjeet s. 23. Ilmoittaudu viimeistään 21.3. p. 040 681 

4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ma 27.3. klo 13–14.30 Raisionseudun Lausujat ry esiintyy. Tervetuloa 

kuuntelemaan ilmaisutaidon opettaja, näyttelijä Inkeri Kivimäen ohjaamaa 

runomatineaa. Ilmoittaudu viimeistään 24.3. p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ke 29.3. klo 15–16.30 Digikahvila kaikille älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita 

käyttäville sekä niistä kiinnostuneille. Digikahvilassa pääset kysymään älylaitteisiin 

liittyviä kysymyksiä ja saat opastusta ja neuvontaa niiden käyttöön.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katariina Oso p. 040 683 9595 / digi.tutuks@gmail.com. 

Kahvitarjoilu 3 €.  
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Huhtikuu 

Taidenäyttely: Mervi Patala ”Kasviomaalauksia”. 

 

Ma 3.4. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

Ti 4.4. klo 13–14.30 Pääsiäishartaus Omaishoitokeskuksessa. Hiljennymme 

yhdessä pääsiäiseen. Ilmoittaudu viimeistään 3.4. p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu. 

 

Ke 5.4. klo 13–14.30 Toimintakyvyn ylläpito ja arjen apuvälineet. Fysioterapeutti 

TULE-tietokeskuksesta luennoi. Voit osallistua luennolle myös etänä, katso 

osallistumisohjeet s. 23. Ilmoittaudu viimeistään 4.4. p. 0406814965. Kahvitarjoilu 3€. 

 

Ti 11.4. klo 14–16 Kuulolähipalvelua, katso lisätiedot s. 25.  

 

To 13.4. klo 13–14.30 Karaokeiltapäivä. Tervetuloa Eläkeliiton Turun yhdistyksen 

karaoken pariin laulamaan tai kuuntelemaan. Ilmoittaudu viimeistään 12.4. p. 040 

681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ke 19.4. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

Ke 19.4. klo 13–14.30 Omaishoitajan jaksaminen. Luennon sisältönä muutosten 

kohtaaminen, vertaistuki, omaishoitajan puheenvuoro. Voit osallistua luennolle myös 

etänä, katso osallistumisohjeet s. 23. Ilmoittaudu viimeistään 18.4. p. 040 681 4965. 

Kahvitarjoilu 3 €. 

 

To 20.4. klo 13-14.30 Keskustelua ja muistelua kasvikansioista. Tervetuloa 

mukaan muistelemaan kouluaikoina kerättyjä kasvioita kuukauden taidenäyttelyn 

taiteilijan Mervi Patalan kanssa. Ilmoittaudu viimeistään 19.4. p. 040 681 4965. 

Kahvitarjoilu 3€. 

 

Ke 26.4. klo 15–16.30 Digikahvila kaikille älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita 

käyttäville sekä niistä kiinnostuneille. Digikahvilassa pääset kysymään älylaitteisiin 

liittyviä kysymyksiä ja saat opastusta ja neuvontaa niiden käyttöön.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katariina Oso p. 040 683 9595 / digi.tutuks@gmail.com. 

Kahvitarjoilu 3 €. 

 

To 27.4. klo 17 Turun Seudun Omaishoitajat ry:n kevätkokous kaikille 

yhdistyksen jäsenille, tervetuloa! Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu. 
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Toukokuu 

Taidenäyttely: Anto Raali, valokuvia. 

 

Ti 2.5. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

To 4.5. klo 12-13 Vanhustyön diakoni Marita Rantanen tavattavissa.  

 

To 4.5. klo 13–14.30 ”Kevät keikkuen tulevi”. Tervetuloa mukaan laulamaan 

keväisiä lauluja yhdessä Leena Suomisen johdolla. Ilmoittaudu viimeistään 3.5. p. 

040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ma 8.5. klo 13-14.30 Ikääntyneen lääkehoito. Luennoimassa proviisori Anna 

Lietzén. Ilmoittaudu viimeistään 5.5. p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ti 16.5. klo 9–15 Omaishoitoperheiden virkistyspäivä Sinapin leirikeskuksessa 

yhteistyössä Katariinan seurakunnan diakoniatyön kanssa. Hinta 20 € /henkilö, 

maksu laskutetaan retken jälkeen. Matkat omilla kyydeillä. Omaishoitokeskus on 

suljettu retkipäivänä. Varusteiksi sisäjalkineet, ulkoiluvaatteet sekä halutessasi 

saunomisvarusteet. 

Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset erityisruokavaliot viimeistään 1.5.  

p. 040 681 4965. 

 

Ti 16.5. klo 14–16 Kuulolähipalvelua, katso lisätiedot s. 25.  

 

Pe 19.5. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 

 

Ti 23.5. klo 13–14.30 Lauluryhmä Pilkahdus esiintyy. Ilmoittaudu viimeistään 22.5. 

p. 040 681 4965. Kahvitarjoilu 3 €. 

 

Ke 24.5. klo 15–16.30 Digikahvila kaikille älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita 

käyttäville sekä niistä kiinnostuneille. Digikahvilassa pääset kysymään älylaitteisiin 

liittyviä kysymyksiä ja saat opastusta ja neuvontaa niiden käyttöön.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katariina Oso p. 040 683 9595/ digi.tutuks@gmail.com. 

Kahvitarjoilu 3 €.  

 

Ke 31.5. klo 10 Etäaamupiiri, katso lisätiedot s. 23 tai kysy lisää p. 040 683 9595. 
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Kesäkuu 

Taidenäyttely: Maria Vane-Tempest ”Let it all bloom”. 

 

Ti 6.6. klo 13–15 Kesäjuhla asiakkaille, vapaaehtoisille, yhdistyksen jäsenille ja 

työntekijöille. Musiikkikoulu Mäkikallin konsertti ja muuta kesäistä ohjelmaa, 

grillimakkaraa salaatin kera sekä arvontaa. Tarjoilu 5 €/hlö. Ilmoittautumiset 2.6. 

mennessä. p. 040 681 4965. 

 

Ti 13.6. klo 14–16 Kuulolähipalvelua, katso lisätiedot s. 25.  

 

Ke 14.6. klo 9-15.30 Päiväretki Kalliolaakson linnaan ja Mathildedahliin 

Lähtö klo 9 Omaishoitokeskuksen pihalta ja paluu noin klo 

15.30.  

Ensimmäinen kohde on Kalliolaakson linna Perniössä, 

jossa nautitaan kahvit linnan muurilla. Matka jatkuu Teijon 

ruukkikylän kautta Mathildedalin ruukkikylään, jossa 

saadaan kuulla tarinoita kylän historiasta ja nykypäivästä. 

Lounasruokailu Mathildan Marinan noutopöydässä, jonka 

jälkeen mahdollisuus ostoksiin. Paluumatka Kemiönsaaren 

kautta, takaisin Turussa ollaan noin klo 15.30.  

Omavastuu 40 € yhdistyksen jäseniltä ja muilta 60 €. Sitovat ilmoittautumiset ja 

maksut pe 26.5. klo 13 mennessä. Retki maksetaan yhdistyksen tilille FI04 5711 

1320 0718 78. Merkitse viestikenttään ”Retki 14.6.” ja matkustajan nimi. Matkan 

hintaan sisältyy bussimatkat, aamukahvit ja lounas sekä opastus.  

Lisätietoja Seija Paatero p. 040 545 7609.  

 

To 29.6. klo 18.30 Kaksipäisen kotkan varjossa -musiikkinäytelmä Sipilänmäen 

kesäteatterissa Piikkiössä. Lipun hinta 20 €. Matkat omilla kyydeillä. Ilmoittaudu 

viimeistään 31.5. p. 040 681 4965. Liput lunastettavissa Omaishoitokeskuksesta 

kesäkuun alkupuolella. 

Elokuu 

Taidenäyttely: Marja-Liisa Vakkuri ”Kukkia ja maalauksia”. 

 

To 17.8. klo 13 Turun Karjalakuoro esiintyy Taiteiden yön iltapäivässä. Tervetuloa 

syyskauden avajaisiin! Ilmoittaudu viimeistään 16.8. p. 0406814965. Kahvitarjoilu 3 €.  
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Digitoiminta 

Voisiko digilaite helpottaa arkeasi ja tuoda iloa? 

Digitoiminnasta saat ohjausta ja tukea opetteluun! 

 

• Et tarvitse aiempaa kokemusta tietokoneen tai digilaitteen käytöstä. 

• Voit saada kotiisi henkilökohtaista ohjausta laitteen käytön opetteluun. 

• Voit saada tablet–laitteen lainaksi eli omaa laitetta ei välttämättä tarvita.. 

• Asioita opetellaan yhdessä, omaan tahtiin. 

• Pääset opettelemaan ohjelmia, joista voi olla apua arjessa esim. pankkipalvelut, 

Kela, kauppapalvelut tai sosiaali– ja terveyspalvelut. Kun asioinnin voi tehdä 

laitteella, säästyy aikaa muuhun.  

• Tai kiinnostaisiko enemmän jumppaohjeet, pasianssin pelaaminen, videoyhteys 

lapsenlapsiin tai vertaistoimintaan? Sekin onnistuu! 

 

Netti on täynnä monenlaista hienoa ja ihmeellistä, mutta nyt lähdetään liikkeelle siitä, 

mitä SINÄ haluat oppia, turvallisesti ja rauhallisesti yhdessä digiohjaajan kanssa.  

 

Mikäli sinä haluaisit oppia tabletin käyttöä tai kaipaisit kotiin opastajaa 

tietokoneen tai älylaitteen kanssa, niin ota yhteyttä! 

 

Yhteystiedot: Digiohjaaja Katariina Oso 

p. 040 683 9595 / digi.tutuks@gmail.com. 
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Etätoiminta 

Osa Omaishoitokeskuksen tilaisuuksista toteutetaan hybridinä eli niihin on 

mahdollista osallistua myös etänä. Etätilaisuuksiin pääset osallistumaan Teams-

yhteydellä. Etäryhmätoiminta on suunnattu virikkeeksi omaishoitoperheille eli 

omaishoitajat voivat osallistua joko yksin tai yhdessä hoidettavan kanssa. Toiminnan 

sisältöä suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaisesti. 

Ryhmätoimintaan osallistumiseen tarvitaan tietokone, tabletti tai älypuhelin, jossa on 

toimiva internetyhteys.  Voit osallistua tapahtumiin Teamsilla kokoustunnuksen avulla. 

Kokoustunnus on 344 115 682 875 ja tunnuskoodi zDYbsa. Mikäli sinulla on Teams 

ladattuna laitteellasi, valitse ”Kalenteri” ja paina yläreunassa olevaa ”Liity tunnuksella” 

-painiketta. Kirjoita kokoustunnus ja tunnuskoodi niille tarkoitettuihin kohtiin. Mikäli 

sinulla ei ole Teamsia ladattuna, pääset liittymään kokoukseen menemällä 

osoitteeseen https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/join-a-meeting ja 

syöttämällä kokoustunnuksen ja tunnuskoodin niille tarkoitettuihin kohtiin.  

Tapahtumakalenterin Tapahtumat ja retket –osiosta s. 16 alkaen näet, mihin  

tapahtumiin voi osallistua myös etänä. Myöhemmin varmistuvista etätapahtumista 

ilmoitamme Turun Seudun Omaishoitokeskuksen Facebook-sivuilla osoitteessa 

https://fi-fi.facebook.com/omaishoitajatturku. Jaamme Facebook-sivuilla myös suoran 

Teams-linkin etätapahtumiin  tai halutessasi lähetämme sen sinulle sähköpostilla. 

Tällöin sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin klikata linkkiä ja pääset suoraan 

kokoukseen.  

Omaishoitokeskuksen päivätoiminnan aamupiiriin on mahdollista osallistua etänä. 

Etäaamupiirejä järjestetään kevätkauden ajan joka toinen viikko (päivämäärät 

nähtävissä Tapahtumakalenterin Tapahtumat ja retket -osiossa s. 16 alkaen). 

Aamupiiri on kestoltaan n. 40 min ja siihen sisältyy keskustelua/visailua ja 

tuolijumppaa.  

Digiohjaajamme Kata opastaa ja tukee osallistumisessa sekä lainaa tarvittaessa 

tablet-laitteen. Lähde mukaan kokeiluun! 

Mikäli kaipaat apua etäosallistumiseen, ota rohkeasti yhteyttä. 

Yhteystiedot: Digiohjaaja Katariina Oso 

p. 040 683 9595 / digi.tutuks@gmail.com. 
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Päivätoiminta 

Omaishoitokeskuksessa Turun Hannunniitussa on tarjolla päivätoimintaa 

iäkkäille omaishoidettaville ja yksinasuville ikäihmisille.  

Tervetuloa mukaan! 

Mukavaa yhdessäoloa  

ja seuraa! 

Ohjelmassa mm. tuolijumppaa, visailuja, askartelua, ulkoilua ja musiikkia. 

Aina on aikaa myös rennolle seurustelulle! Mahdollisuus myös 

päivälepoon. Päivään kuuluu lisäksi aamupala, lounas sekä päiväkahvi.  

 

Päivätoimintaa järjestetään arkisin klo 9-15 Omaishoitokeskuksessa 

(Vanha Hämeentie 105, Turku).  

Hinta 18€ / päivä sisältäen ruokailut.  

Soita ja sovi tutustumiskäynnistä p. 040 681 4965. 
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Muut palvelut Omaishoitokeskuksessa 

Kuulolähipalvelu / Turun Kuuloyhdistys ry 

Omaishoitokeskuksessa tarjolla henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta kuulokojeen 

ja muiden kuulon apuvälineiden käytössä. Kuulolähipalvelussa saat apua esimerkiksi 

korvakappaleen pesussa, letkun vaihdossa sekä paristojen tarkistamisessa. Paristoja 

myynnissä käteisellä.  

Kuulolähipalvelua Omaishoitokeskuksessa 

Ti 17.1. klo 14–16 

Ti 14.2. klo 14–16 

Ti 14.3. klo 14–16 

Ti 11.4. klo 14–16 

Ti 16.5. klo 14–16 

Ti 13.6. klo 14–16 

Muutokset mahdollisia, voit varmistaa Kuulolähipalvelun toteutumisen 

Omaishoitokeskuksesta p. 040 681 4965. 

 

Jalkahoitaja      Kynsien leikkaus 30 €, 

Anne-Christine     Jalkahoito 55 € 

 

Hieroja      Hieronta 20 € / 30min 

Seppo Lehesaari 

 

Jalkahoitaja ja hieroja ovat paikalla noin kerran kuukaudessa.  

 

Verenpaineen mittaus  Omaishoitokeskuksen lähihoitaja voi tarvittaessa 

maksutta mitata verenpaineesi. Varaa aika etukäteen!  

 

Ajanvaraukset: arkisin klo 9–15 p. 040 681 4965 / Omaishoitokeskus.  
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Diakoni tavattavissa 

Erityisesti omaishoitajille tarjolla mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun. 

Vanhustyön diakoniatyöntekijää Marita Rantasta voit tulla tapaamaan 

Omaishoitokeskukseen  

To 2.2. klo 12-13  

Ke 1.3. klo 12-13 

To 4.5. klo 12-13 

Voit myös sopia Maritan kanssa jonkin muun sinulle sopivan 

keskusteluajan Omaishoitokeskukseen tai kotikäynnin. 

Yhteystiedot: vanhustyön diakoniatyöntekijä Marita Rantanen  

p. 040 3417 313. 

Tilavuokraus 

Yhdistyksellä on tarjottavana edullisesti Omaishoitokeskuksen 500m
2
 esteetön tila, 

joka soveltuu esimerkiksi häiden ja muiden erilaisten juhla- ja muistotilaisuuksien 

viettoon sekä yhdistysten ja taloyhtiöiden kokouksiin.  

Tilavuokraus 3 ensimmäistä tuntia 35 € / tunti. Seuraavat tunnit 20 € / tunti. Katso 

lisätietoja www.omaishoitokeskus.fi/tilojen-vuokraus.  

Lisätietoja: p. 040 681 4965 tai 040 515 8006.  
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Kaikki vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita toimintaamme. 

Pyrimme löytämään jokaiselle oman tavan olla mukana omaishoitoperheitä 

tukevassa työssä. 

Esimerkkejä yhdistyksen vapaaehtoistehtävistä: 

• Päivätoiminnan vapaaehtoiset avustavat Omaishoitokeskuksen 

päivätoiminnassa sovittuina päivinä (mm. ulkoilu, ruokailu, pelit). 

• Ryhmien ohjaajat toimivat omaishoitajien vertaisryhmien sekä toiminnallisten 

ryhmien vetäjinä tai muissa vastuutehtävissä. Jos sinulla on ehdotuksia tai 

osaamista yhdistyksen ryhmätoiminnoiksi, ota yhteyttä! 

• Omaishoitokeskuksen vapaaehtoiset auttavat oman aikataulunsa mukaan. 

Esim. leipominen, kahvitukset ja muut tapahtumajärjestelyt.  

• Omaishoitajien mentorit ovat sosiaali- tai terveysalalla toimineita, 

valmennettuja vapaaehtoisia, jotka tukevat omaishoitajia kahdenkeskisissä 

tapaamisissa. 

• Omaishoitajien tukihenkilöt. Turvallista tukea -toiminnan muotoja ovat esim. 

keskustelu, ulkoilu ja kannustus omaishoitoperheen kotona. Tavoitteena on 

rohkaista läheisiä, ystäviä, naapureita ja vapaaehtoistoimijoita ryhtymään 

omaishoitajan tukihenkilöksi. Omaishoitoperheeseen tutustutaan tuetusti. 

Valmennusta omaishoitoperheen uusille tukihenkilöille järjestetään keväällä 

Omaishoitokeskuksessa kahtena perättäisenä torstaina 16.3. ja 23.3. klo 16–

18.30.  

• Lisätietoja: Turvallista tukea -ohjaaja Jaana Tiihoselta p. 040 561 4009 tai 

jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi. 

 

Vapaaehtoisille järjestetään kuukausikokous noin kerran kuukaudessa. Koulutusta ja 

virkistystoimintaa järjestetään vapaaehtoisten tarpeiden, toiveiden ja resurssien 

mukaan. 

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta: Saara-Kaisa Kasurinen  

p. 040 681 5664 / saarakaisa.omaishoitajat@gmail.com  

Vapaaehtoistoiminta 
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Liity jäseneksi! 


