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HEMMOTTELUA, HEMMOTTELUA
…
Torstaina 5.11. 2015 järjestetään paljon odotettu
jäsenistömme Hemmottelupäivä yhteistyössä LounaisSuomen ammattiopisto Novidan oppilaiden ja opettajien
sekä Kauneushoitola Sabrinan henkilökunnan kanssa.
Paikkana on tutummin kutsuttu ammattikoulu, osoitteessa
Myllykyläntie 8 Loimaa.
Päivän tarkoituksena on suoda osallistujalle mukavaa vaihtelua arkeen tuttujen kanssa.
Hiustiimin opiskelijat antavat opintosuunnitelmaansa soveltuvia hoitoja sekä naisille että
miehille. Kauneushoitola Sabrinan henkilökunta antaa jalkahoitojen lisäksi käsi- ja
kasvohoitoja.
Klo 10.30 -12.30 välisenä aikana catering -puoli järjestää lounastarjoilun noutopöydästä.
Sisääntulon eteisaulassa on koko päivän kahvitarjoilu ja päivän aikana on lisäksi erilaista
yhteistä tekemistä.
Valittavana on seuraavanlaisia hoitoja:
Hiustiimin naisten paketteja 16 kpl kesto n. 3h : hiustenpesu, leikkaus, kampaus ja ehostus
- varattavat ajat: klo 8.30 ja klo 12.30
Hiustiimin miesten paketteja 8 kpl kesto n.1,5 h : hiustenpesu, leikkaus, kuivaus
- varattavat ajat: klo 8.30, klo 10.00, klo 12.30 ja klo 14.00
Sabrinan jalkahoito ja 18 kpl kesto 30 min :
- varattavat ajat: klo 8.30, klo 9.15, klo 10.00, klo 10.45, klo 12.00, klo 12.45,
klo 13.30, klo 14.15 ja klo 15.00
Sabrinan käsi - tai kasvohoitoja 9 k pl kesto 30 min :
- varattavat ajat: klo 8.45 ja loput ajat samat kuin jalkahoitojen

”Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi jospa oisit saanut olla mukana”
Laulusanoja mukaellen haluamme antaa
mahdollisimman monelle mahdollisuuden
osallistua yhteiseen hemmottelupäivään.

Päivän omakustannushinta on 10 € /hlö
sisältäen yhden hoidon, lounaan ja päiv än
muun ohjelman. Ilmoittautumiset ja
ajanva raukset tiistaihin 27.10. men nessä
puh. 044 9747 883 /
jaanaboström.omaisoiva(a)gmail.com.
Kuva: Jaana Boström vuoden 2014
vastaavasta päivästä

Vertaisryhmämme ovat hyvin erilaisia ja niistä voi valita juuri
itselle sopivan. Osa ryhmistä on enemmän keskustelevia kun taas
toiset ovat toiminnallisempia.
Tilanteet muuttuvat ja tämä tarkoittaa sitä, että jokin ryhmä saattaa jäädä tauolle, kun taas
sitten vastaavasti esiintyy tarvetta aloittaa uusi ryhmä.
Tässä alla on yhteenveto vertaisryhmistä ja mitä niille nyt kuuluu. Muutamien ryhmien
nimet ovat saaneet alkunsa ryhmään osallistuvien omasta toivomuksesta.
Toimintakalenterissa kerrotaan myös aina kokoontumisista ja viime hetken muutoksista tai
muista tärkeistä tiedoista tiedotetaan paikallislehtien seuratoimintapalstoilla.
Hirvikosken Apurit
Kokoontuu Kitkonpuistossa kk:n 2. tiistai ja on alkanut 2005.
Loimaan Silmuset
Kokoontuu Olohuoneessa kk:n 2. keskiviikko ja on alkanut 2005.
Huomaathan lokakuun siirtyneen kokoontumisen tiistaille!
Alastaron Haituvat
On aloittanut vuonna 2005, muuttunut tänä vuonna osallistujien omasta toivomuksesta
OmaisOiva -kahvilaksi. Lokakuun jälkeen toiminta tulee jäämään tauolle.
Elämänlanka
Kokoontuu kk:n 3. tiistai Olohuoneessa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten
vanhempien kanssa ja ryhmä on aloittanut vuonna 2006.
Olohuoneen ompeluseura
Kokoontuu kk:n 1. keskiviikko ja on alkanut vuonna 2012.
Miesten Iltapäivä
Aloitti kokoontumisen vuonna 2012 ja on tällä hetkellä tauolla. Nyt miehille on tiedossa
oma kuntosalin laitteisiin tutustuminen kaksi kertaa Kartanonmäessä ja tästä saattaa
syntyä toiminnallinen miesten oma juttu!
Olohuoneen peli-iltapäivä
Kokoontuu kk:n 3. keskiviikko Olohuoneessa ja on aloittanut vuonna 2013.
Tuolijumppa
Kokoontuu joka torstai Olohuoneessa syksystä 2014 alkaen ja on aloittanut vuonna 2013
ensin joka toinen viikko.
Oiva ja Olga
Kokoontuu erityislapsiperheiden kesken kk:n 2. keskiviikko Kauhanojan koululla. Paikalle
pyritään saamaan Avustajakeskuksen kautta vapaaehtoisia avustajia lasten seuraksi.
Huomaathan kokoontumisen siirtymisen lokakuussa!
Entiset omaishoitajat
Kokoontuu vuoroin Loimaalla Olohuoneessa ja Hirvikoskella Telkäntuvassa. Ryhmä on
aloittanut vuonna 2014.
Tammikodin ryhmä
Kokoontuu kk:n viimeinen torstai Loimaan kaupungin omaishoidon tukikeskuksessa ja on
aloittanut syksyllä 2015.
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