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JÄSENTIEDOTE 1/2009
Kevättalvella tapahtuu
Omaishoitajien opintopäivät
Omaishoitajien opintopäivillä on jälleen ajankohtaisia ja mielenkiintoisia luentoja, joista geriatri Lari
Janatuisen luennon lisäksi on mainittava psykiatrian erikoissairaanhoitaja Leena Laajarinteen luento
surutyöstä ja

Laki edunvalvontavaltuutuksesta
Noin vuosi sitten tuli voimaan laki edunvalvontavaltuutuksesta. Uuden lain avulla henkilö voi
etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen
toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi
kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.
Edunvalvojaksi voidaan valita joku hyväksi havaittu ystävä tai virallinen edunvalvoja. Valtuuttaja voi
määritellä ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Edunvalvoja on tilivelvollinen päämiehensä asioista.
Luennon edunvalvontavaltuutuksesta pitää varatuomari Ismo Salminen.

Omaishoitaja lakipykälien viidakossa
Omaishoitaja on oikeuksiaan hakiessa todella lakipykälien viidakossa. Lähellä-lehdestä tutuksi tullut
lakimies OTL Yrjö Mattila tulee luennoimaan Loimaalle omaishoitajien koulutustilaisuuteen. Hän
kertoo yleisempiä tapauksia omaishoitolain tulkinnoista.
Tilaisuuksissa on varattu aikaa keskustelulle. Olisi toivottavaa, että omaishoitajat voisivat etukäteen
esittää kysymyksiä mieltään askarruttavista asioista. Kysymykset käsitellään luottamuksellisina ja
nimettöminä. Kysymykset voi lähettää yhdistyksen toimistoon, tai antaa ne puhelimitse tai
sähköpostilla.
Koulutuspäivistä erillinen liite!

Omaishoitajien ATK – kurssi
Koulutusta jatketaan Loimaan ammatti- ja aikuisopistossa opettajana Eija Parikka.
Mukaan voi tulla vasta-alkajakin. Kurssiajasta on ehdolla tiistai aamu-, tai iltapäivä tai torstaisin
aamupäivä. Kurssimaksu 10 euroa. Ilmoittautua voi Antille puh. 0400-961952 .

KÄÄNNÄ, KÄÄNNÄ......

sivu 2 (2)

Joel Hallikainen ”Rakkautta etsimässä” –konsertti
Alastaron seurakuntasalissa sunnuntaina 1.3. klo 16.00.
Konsertin alussa myydään ohjelmalehtistä 2 €:n hintaan ja tuotto suunnataan omaishoitajien
virkistyskäyttöön.
Konsertin jälkeen on kahvitilaisuus. Konsertti järjestetään jäsenemme lahjoituksella.
Kuljetus:
Olemme järjestäneet linja-autokuljetuksen Alastarolle ja kyytiin mahtuu 52 nopeinta.
Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumiset sekä konserttiin että kuljetukseen osallistumisesta
23.3. mennessä Jaanalle puh. 040 577 1394 tai sähköpostilla jaana.bostrom@netti.fi
Kuljetuksen aikataulu (O & I NIINIMÄEN auto):
klo 13.35
Koski Tl, OP
klo 15.00
14.00
Marttila, Kunnantalo
15.05
14.15
Tarvasjoki, Srk-talo
15.20
14.30
Aura, liik.ymp. pysäkki
15.30
14.45
Kyrö, tori
15.45

Mellilä OP
Mellilä, Mukkelssi
Loimaa, Kelan pysäkki
Hirvikoski OP
Alastaro

Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 24.3 2009 klo 17.00 Kyrön Seudun
Osuuspankin tiloissa, osoitteessa Kyröntie 31, 21800 Kyrö. Opastus tiloihin järjestetty!
Alussa on kahvitarjoilu ja toimistopäällikkö Kari Frantti kertoo uusinta pankkiasiaa.
Tämän jälkeen käsitellään nopeasti yhdistyksen kevätkokousasiat ja illan pääesiintyjä on Ypäjän
kirkkoherra Risto Ahti. Hän jutustelee kirjastaan ja muistelee värikkäästi saaden arjenkin tuntumaan
juhlalta.

Tervetuloa kokoukseen!

Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Vesikoskenkatu 13 A 17 32200 LOIMAA
Toimisto puh: 040 419 8450
E-mail: loimaan.elamanvoima@seutuposti.fi

Pankkiyhteys: Loimaan Seudun OP 523805-20028146
Y-tunnut: 1973232-4
Puheenjohtaja puh. 0400 961 952
Sihteeri puh. 040 577 1394

