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ELÄMÄNVOIMA -projekti 2006-2008
Keväällä 2005 yhdistyksemme teki Raha-automaattiyhdistykselle anomuksen Elämänvoima projektista, ja saimme anomukselle myönteisen päätöksen tammikuussa 2006.
Projektityöntekijäksi palkattiin Ritu Loijas 1.8.2006 alkaen. Projektin avulla on saatu luotua
omaishoitajille toimialueen kaikissa kunnissa säännöllisesti toimivaa vertaistoimintaa,
joka on muotoutunut omaishoitajille odotetuiksi tapahtumiksi ja auttanut heitä jaksamaan ja
jatkamaan työssään.
Ritu Loijaksen tehtäviin on kuulunut vertaisryhmien perustaminen, vertaisohjaajien
kouluttaminen ja toiminnan juurruttaminen vapaaehtoisvoimin tapahtuvaksi toiminnaksi.
Erittäin tärkeäksi koettu tehtävä on ollut omaishoitajille annettava ohjaus ja neuvonta.
Tietoisena projektin päättymisestä yhdistys valmisteli uutta projektihakemusta viime
vuoden keväällä. Suureksi pettymykseksemme Raha-automaattiyhdistyksen / Valtioneuvoston päätös uudelle projektille oli kielteinen. Tämä merkitsee käytännössä sitä,
että yhdistyksen varat eivät riitä työntekijän palkkauksen jatkamiseen maaliskuun
lopun jälkeen, ellemme saa rahoitusta muulla tapaa järjestettyä.
Yhdistyksen hallitus on saanut Varsinais-Suomen poliisilaitokselta rahankeräysluvan ja
käännymme toimialueemme yritysten, yksityisten henkilöiden ja yhdistyksen jäsenten
puoleen ja pyydämme ystävällisesti tukea, jotta voisimme jatkaa omaishoitajien
ammattitaitoista ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteenamme on selvitä vuoden 2010
helmikuulle saakka, jolloin ensi vuodelle haettava projekti voisi alkaa.
Tiedämme, että tehtävämme ei ole helppo, mutta toivomme saavamme keräyksestä
aikaiseksi lumipallo-ilmiön, joka eteenpäin mennessään kasvaisi ja vahvistuisi.
Hallituksen jäsenten sijoittama alkusumma on jo tilillä.
Varsinais-Suomen poliisilaitoksen myöntämän rahankeräysluvan numero on
8420/2/2009 /2.3.2009 ja keräysaika on 1.3.-31.5.2009

Rahankeräystili on Loimaan seudun Osuuspankissa, nimellä Loimaan
seudun omaishoitajat ry, tilinumero: 523900- 20076495
Kasvattaaksemme ”lumipalloa” saat tässä mukana kaksi yrityksille suunnattavaa kirjettä.
Sinulla saattaa olla yhteyksiä yrityksiin, jotka ovat myös halukkaita auttamaan meitä.

LOIMAAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

HALLITUS



TULEVIA TAPAHTUMIA:

Muistathan yhdistyksen kevätkokouksen tiistaina 24.3. alkaen klo 17.00 Kyrön
Seudun Osuuspankin tiloissa. Alussa on kahvitarjoilu ja toimistopäällikkö Kari
Frantti kertoo uusinta pankkiasiaa. Kokousasiat hoidetaan nopeasti ja nyt ei ole
henkilövalintoja. Sitten saamme kuulla Ypäjän kirkkoherra Risto Ahdin värikästä
jutustelua ja muistelua.
SEURAAVAKSI ENNAKKOTIETOA, JOSTA TULET SAAMAAN POSTIA KEVÄÄN
KULUESSA:
KESÄRETKI LOMAKESKUS SIERAVUOREEN 16.6.
Ohjelmassa on lounasta, rantasaunaa ja/tai kävelyretkeä, mölkyn pelaamista ym.ym.
TEATTERIMATKA TAMPEREELLE PYYNIKIN KESÄTEATTERIIN 22.7. KLO 18.00
NÄYTÖKSEEN
Esitys on Hella Wuolijoen kansankomedia ”Iso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle”.
Liput on varattu hyviltä paikoilta, ja kun vähintään 30 innokasta osallistuu, matka voidaan
järjestää.

Elina Levo-Juvakka, puhelin: 040 867 0715
Yrityksemme on sosiaali- ja hoivapalvelujen tuottaja.
Kotihoitoa, hoivaa ja huolenpitoa vauvasta vanhukseen.
Pyhäjärviseudun Hoivapalvelu Oy:ssä työskentelee viisi hoito- ja sosiaalialan ammattilaista.
Pitkän kokemuksen hoiva-alalta omaava henkilöstömme palvelee viikoittain n. kahtakymmentä
asiakasta Pyhäjärviseudun alueella. Toimimme pääasiassa omaishoitajien tukena järjestäen heidän
lakisääteiset vapaapäivänsä kotiin annettavana apuna.
Olemme vuoden 2009 alusta myös Loimaan kaupungin hyväksymä palveluntuottaja
palvelusetelijärjestelmässä.
Elina Levo-Juvakka on yhdyshenkilönne Loimaan alueella.
Palvelumme:
Omaishoitajien vapaiden järjestäminen sekä palvelusetelikäynnit.
Henkilökohtainen avustaminen: Avustaminen päivittäisissä toiminnoissa: peseytyminen,
henkilökohtainen hygienia, pukeutuminen, ruokailu, ulkoilu.
Kotisairaanhoito: Lääkkeiden jako ja annostelu, verenpaineen mittaus, injektiot s.c sekä haavahoidot.
Kodinhoito: Ruoanlaitto, kauppa- ja apteekkiasiointi, vaatehuolto, ylläpitosiivous.

