Kohti uutta aikaa
Vuodenvaihde lähestyy ja toimikauteni Apuomena ry:n puheenjohtajana päättyy. Kuluneet lähes 34 kuukautta tässä pestissä ovat
olleet haastavia ja työntäyteisiä, mutta paljon olemme saaneet
yhdessä ponnistellen aikaankin:
Uusi strategia otettiin käyttöön, toiminnoista vastaavia koulutettiin,
talouden ja tuloksen seurantaa järkeistettiin, hallitustyöskentelyä
tehostettiin ja hallituksen jäsenille jaettiin eri vastuualueita. Uusia
toimintamalleja on otettu käyttöön ja niiden käyttöopastusta
annettu kaikille tietoa halunneille tahoille. Myös pyörittämämme
Kahvila Liisa on tuonut uuden ulottuvuuden tarjontamme kirjoon.
Suurin muutos eli uusi organisaatiomalli on vielä edessä, mutta
sekin saatetaan toteutettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä.
Tällöin Apuomena on valmis aloittamaan uuden vuoden uudella
toimintamallilla ja vastuunjakomenettelyllä.
Uskon, että tältä pohjalta Apuomenan on hyvä ponnistaa kohti
uutta vuotta ja tulevia tilanteita. Mikään yhdistyshän ei ole koskaan
valmis, vaan sen luotsaaminen vaatii välillä koviltakin tuntuvia
ratkaisuja. Niitä kuitenkin tarvitaan, jotta yhdistys pysyy elinvoimaisena.
Toivotan Apuomenalle ja sen jäsenyhdistyksille hyvää vuotta 2022.
Suunnatkaa tulevaisuuteen entistä valveutuneempina!
Erja Vaarala,
puheenjohtaja

Apuomenan uudet nettisivut
Apuomena ry:n uudet nettisivut ovat avautuneet. Hanke oli iso,
ja siihen osallistuivat kaikki toiminnot.
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt olemme ylpeitä aikaansaannoksestamme. Suurin kiitos työn loppuunsaattamisesta kuuluu kuitenkin
Apuomenan Kansalaistoiminnan keskuksen upeille digineuvojille!

Käy tutustumassa uusiin sivuihimme www.apuomena.fi.

Ylimääräinen jäsenkokous
Apuomena ry:n ylimääräinen jäsenkokous pidetään
torstaina 30.12.2021 klo 18.00
Järjestötila Punakanelissa,
Suurlohjankatu 21—23, 08100 Lohja

Koska kysymyksessä on hybridikokous, voit osallistua myös
TEAMS-yhteydellä. Saat linkin ilmoittautumisesi jälkeen.
Kokouksen aiheena on uuden puheenjohtajan valinta toimintakaudeksi 2022—2023. Tehtävä on todellinen näköalapaikka, joka
tarjoaa mahdollisuudet järjestökentän yhteiseen kehittämiseen.
Pyydämme toimittamaan ehdotuksia ja ehdokkaiden CV:t
keskiviikkoon 15.12.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse
ulla-riitta.vikstedt@apuomena.fi. Sääntöjemme mukaan
ehdokkaan ei tarvitse olla minkään jäsenjärjestömme jäsen, vaan
valveutunut, verkostoitunut ja yhdistystoimintaa tunteva henkilö.
APUOMENA RY
Hallitus

Yhdistysten aluevaalipaneeli
Millaista hyvinvointivointialuetta haluaisit Länsi-Uudellemaalle
kehitettävän? Millainen on yhdistystoiminnan tulevaisuus sotemuutoksessa?
Tule kuulemaan tammikuun aluevaalien ehdokkaiden kannanottoja
erityisesti järjestötoimijoita kiinnostavista kysymyksistä yhdistysten
aluevaalipaneeliin, joka järjestetään
keskiviikkona 12.1.2022 klo 18.00—19.30
Puu-Anttilassa Lohjalla ja etäyhteyksillä.
Aluevaalipaneeli järjestetään hybriditilaisuutena. Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt, saat lisätietoja lähiviikkoina.

Aluevaalipaneelin järjestävät yhteistyössä HyTe ry:n Sote-muutostuki -hanke ja Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskus.

OLKA-toiminta katkolla
OLKA-vapaaehtoistoiminta ehti käynnistyä Lohjan sairaalassa
marraskuun alussa, mutta pahentuneen koronapandemian vuoksi
sekä se että OLKA-pisteen esittelyaikojen varaus keskeytettiin
21.11.2021. Tauko jatkuu näillä näkymin tämän vuoden loppuun.
Tilanteen salliessa suunnittelemme uutta vapaaehtoisten valmennusta ensi vuoden alkuun (päivämäärä tarkentuu myöhemmin).
Niin ikään suunnittelemme TOIVO-vertaistukitoiminnan käynnistämistä ensi vuoden aikana.

Jos olet kiinnostunut OLKA-vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä:
Anja Hovi, OLKA-vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Apuomena ry, Kansalaistoiminnan keskus
050 520 2154
Anja.hovi@apuomena.fi

Digineuvontaa myös
Lohjan pääkirjastossa
Tavoitat Apuomenan digineuvojan jatkossa ilman ajanvarausta
Lohjan pääkirjastosta. Digineuvojamme on paikalla joka torstai
klo 9.00—13.30 tarjoten apua tietotekniikan ongelmiin maksutta.

Ajanvarauksin tehtävää opastusta saat arkisin klo 9.00—13.00
Apuomenan tiloissa, Suurlohjankatu 21—23, 08100 Lohja.
Ajanvaraukset ja etäneuvonta numeroissa
• 050 471 7731
• 050 471 7710
• 050 509 9870
• digineuvojat@apuomena.fi

Laurentius-lähimmäispalvelun
talviset kuulumiset
Terveiset Laurentius-lähimmäispalvelusta. Pakkasten kiristyttyä
odotamme jännittyneitä STEAn ensi vuoden toiminta-avustuspäätöstä. Kuluva vuosi koronakurimuksessa sujui kuitenkin osittain
tavoitteidemme mukaisesti.
Pitkän tauon jälkeen saimme avattua Seniorikahvilat lokakuun
lopussa. Kävijöitä oli runsaasti, mistä iso kiitos Seniorikahviloiden
vertaisohjaajille heidän jaksamisestaan tärkeässä tehtävässä. Niin
ikään Soittorinki-toiminta on toiminut hienojen vapaaehtoisten
voimin koko vuoden – kiitos, että olette jaksaneet soitella ikääntyneille. Myös vapaaehtoistoimijat ovat voineet aloittaa käynnit
ikääntyvien kodeissa ja laitoksissa, kiitos ponnistelustanne.
Valikko-verkosto, johon kuulumme, järjesti syksyllä uusille vapaaehtoistoimijoille suunnatun koulutuksen, jonka myötä saimme
toimintaamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Etsivän vanhustyön
avulla löysimme uusia yksinäisiä ikääntyneitä tavoitteidemme
mukaisesti, jopa enemmän.
Iso kiitos myös kollegoilleni hienosta ja pyyteettömästä työstä
yksinäisten ikääntyneiden hyväksi. Toivon, että voimme jatkaa
hyvää työtämme ensi vuonna ja olla osaltamme auttamassa ikäihmisiä yksinäisyyden lievittämisessä.
Hyvää ja rauhaisaa joulun odotusta!
Laurentius-lähimmäispalvelun tiimi

Jouluinen tervehdys,
Taidoilla töihin 2 -hankkeen rahoituskausi lähenee loppuaan. Siksi
lähdimme syksyn myötä miettimään, miten Apuomena ry:n työllistävä toiminta saisi jatkoa ensi vuonna.
Uusi hankehakemus lähti rahoittajalle muutama viikko sitten, joten
nyt elämme rahoituspäätöstä koskevia odotusten aikoja. Elämme
toivossa, että saisimme myönteisen päätöksen ja voisimme tarjota
hyviksi todettuja työllistämispalveluja alueellamme myös jatkossa
— niin työnhakijoille kuin -antajillekin.
Pohdimme pitkään uuden hankkeen nimeä ja päädyimme pitkän
pohdinnan jälkeen Vahvuuksilla takaisin työelämään (VTT).
Kohderyhmäksi määritimme +55-vuotiaat työnhakijat sekä työnhakijat, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille tästä vuodesta.
Toivotamme kaikille
Oikein Hyvää Joulua
sekä
Vahvuuksien ja Onnistumisten täyttämää
Uutta Vuotta 2022!
Taidoilla töihin 2 -hankkeen tiimi

Punakanelin uudistuneet
kokoustarjoilut
Lounaskahvila Punakanelin kokoustarjoiluvalikoima on uudistunut. Kun haluat varmistaa kokouksesi onnistumisen myös
muutoin kuin asiasisällöltään, valitse seuraavista vaihtoehdoista.
Halutessasi voit tiedustella myös muita tarjoiluvaihtoehtoja.
____________________________________________________
TuoteJäsenEi-jäsenvalikoima
järjestöt järjestöt
____________________________________________________
Kahvi/tee
1,40 €
1,70 €
Appelsiini-/omenatuoremehu
2,80 €
3,30 €
Viher-/mango-marjasmoothie
2,50 €
3,30 €
Päivän pulla L/G
2,80 €
3,30 €
Täytetty sämpylä
3,00 €
3,50 €
Täytetty croissant
3,30 €
3,50 €
Broileripiirakka L, G
3,30 €
4,00 €
Kinkkupiirakka L, G
3,30 €
4,00 €
Feta-pinaattipiirakka L, G
3,30 €
4,00 €
Marjapiirakka ja vaniljavaahto L
3,30 €
4,00 €
Suklaamousse ja vaniljavaahto L
3,30 €
4,00 €
____________________________________________________
Sovi kokoustarjoiluista tilavarauksen yhteydessä 045 125 7804 tai
aula@apuomena.fi.

Jouluherkkuja koteihin
Tilaa osa joulupöytäsi antimista Lounaskahvila Punakanelin kotiruokaa valmistavasta keittiöstä. Valmistamme kaikki ruoat rakkaudella ja ammattitaidolla.
_______________________________________________
Tuote
Vuoka
Hinta
____________________________________________________
12,00 €
7,00 €
Imelletty perunalaatikko L
12,00 €
7,00 €
Mehevä porkkanalaatikko
10,00 €
6,00 €
Maukas saaristolaisleipä L
6,00 €
Kahvipöydän taatelikakku L
12,00 €
____________________________________________________
Kuohkea lanttulaatikko L

1 kg
400 g
1 kg
400 g
1 kg
400 g

Tilaukset 045 125 7804 tai aula@apuomena.fi.
Jätä tilauksesi ti 14.12.2021 klo 14.00 mennessä — sen jälkeen
tulleita tilauksia emme valitettavasti voi ottaa vastaan.
Nouda tilaamasi tuotteet ti 21.12.2021 klo 11.00—14.00 Lounaskahvila Punakanelista, Suurlohjankatu 21—23, 08100 Lohja.
Joulunajan aukioloajat
Lounaskahvila Punakahvila palvelee asiakkaitaan normaalisti
myös joulun ja vuodenvaihteen aikana. Lounaspöytämme on
katettu sekä kuljetukset koteihin ja työpaikoille toimivat normaalisti
myös välipäivien aikana jokaisena arkipäivänä.

Kahvila Liisan joulunaika
Kahvila Liisa valmistautuu joulunaikaan tarjoamalla normaalien
herkkujen lisäksi joulusesongin tuotteita. Valikoimassa on jouluun
saakka joka päivä jouluviinereitä ja glögiä sekä ihanaa glögijuustokakkua. Tarjouksena Liisasta kahvi/tee/glögi ja jouluviineri
hintaan 5,00 € (pelkkä viineri 2,70 €).
Menneen ajan joulumarkkinoiden aikaan Liisa tarjoaa lisäksi
ahvenanmaalaista pannukakkua sekä sillikaviaaria saaristolaisleivällä. Saaristolaisleipää myytävänä myös kokonaisena mukaan.
Joulumarkkinapäivien aukioloajat
11.12. 10.00—16.00
12.12. 11.00—16.00

Joulunajan aukioloajat
Kahvila Liisa palvelee asiakkaitaan normaalisti myös joulun ja
vuodenvaihteen aikana lukuun ottamatta uudenvuodenaattoa.

Tee jouluostoksia,
Tue tiimiä!
Muistathan jouluostoksia tehdessäsi Apuomena ry:n Tue tiimiä
-varainhankintakampanjan! Tässä linkki Apuomenan tiimisivulle
https://tuetiimia.fi/tiimi/apuomena-ry/?ref=264
Laaja tuotevalikoima käsittää uskomattoman valikoiman myös
joululahjoiksi soveltuvia tuotteita, joista kaikki ovat vastuullisten
suomalaisten yritysten valmistamia. Näin siis tuet samalla myös
suomalaista työtä.
Vältä kauppojen jouluruuhkat ja toimi näin:
• Tutustu verkkokaupan valikoimaan
• Lisää ostoskoriin haluamasi tuotteet
• Vahvista tiimin koodi (Apuomena-21)
• Maksa tilaus.
Toimitus saapuu muutamassa arkipäivässä.
Apuomena on kiitollinen antamastasi tuesta etukäteen ja toivottaa
sinulle hyviä ostoshetkiä ja välttymistä kauppojen jouluruuhkista!

Muista
tiimin
koodi
Apuomena-21

Viaton 50-luku valloitti
Apuomena järjesti lauantaina 20.11. Laurentius-salissa tukikonsertin, joka keräsi paikalle 358 kuulijaa. Väkimäärän runsaus
kertoi, että tilaisuus oli todella toivottu näin korona-ajan
kurimuksen jälkeen – tai oikeammin sen välisessä suvannossa.
Konsertin esiintyjäkaartiin kuuluivat pianosta, harmonikasta ja
juonnosta vastaava Seppo Hovi, laulaja ja diplomisaksofonisti
Hannu Lehtonen sekä harmonikkataituri Jarmo Kuusisto.
Konsertissa kuultiin musiikin lisäksi tarinoita siitä, miten laulujen
sävelet ja sanoitukset ovat syntyneet. Laulujen lisäksi ohjelmistoon
kuului myös huikeita harmonikka- ja saksofoniesityksiä.
Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka
osallistuivat konserttilippujen myyntiin. Upeilla yhteisponnistuksilla
saimme koottua paikalle näin korona-aikana mahtavan yleisömäärän.
Paitsi omamme, haluamme välittää myös esiintyjien kiitokset
upealle yleisölle, joka eli esiintyjien mukana 50-luvun tunnelmia.
Eivätkä Apuomenan järjestämät konserttirupeamat tähän jää.
Seuraavalta sivulta näet, mitä on tulossa!

Sydämen asialla
Lohjan Sydän ry panostaa HYTE-toimintaan (Hyvinvointi ja
terveys). Yhdistyksen toiminta keskittyy erityisesti valtimosairauksien ennaltaehkäisyyn, terveisiin elämäntapoihin, syrjäytymisen
ehkäisyyn, virkistystoimintaan sekä jo sairastuneiden ja läheisten
vertaistukeen. Toiminta-alueena on Lohja. Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 440, joista jokainen on myös koko Sydänyhteisön
jäsen. Valtaosa yhdistyksen toiminnasta on avointa kaikille. Lohjan
Sydän ry on merkittävä sydänyhteisön paikallistoimija.
Yhdistyksen tavoitteet v. 2022
• Turvallisen sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen ja
jatkuminen
• Liikuntakyvyn ja kunnon omatoiminen ylläpito
• Kuntouttamista tukeva liikuntatoiminta eri muodoissa
• Ryhmäosallistumiset eri toimijoiden järjestämille
kuntoutuskursseiile
• Mielen hyvinvointiin ja ryhmäosallistumiseen liittyvät
tilaisuudet
• Tapahtumat, matkat ja retket
• Luennot, seulontamittaukset (kolesteroli) ja terveysneuvonta
• Verkon hyödyntäminen, etäluennot ja hybridiryhmät.
Varsinainen toiminta
• Terveyden edistäminen
• Vertaistukitoiminta
• Kuntoliikuntatoiminta
• Vertais- ja ryhmätoiminta
• Mielen hyvinvointi ja virkistystoiminta
• Yhteistyötoiminta
• Viestintä.

Jäsenjärjestö

Yhteystiedot
Toimisto
Suurlohjankatu 21—23 A, 08100 Lohja
(019) 594 8736
toimisto@apuomena.fi

Taidoilla töihin 2
Gunilla Wikberg
044 554 0720
gunilla.wikberg@apuomena.fi

Toiminnanjohtaja
Ulla-Riitta Vikstedt
050 594 8736
ulla-riitta.vikstedt@apuomena.fi

Keittiömestari
Saija Vestovuo
050 478 2313
saija.vestovuo@apuomena.fi

Toimistosihteeri
Saila Heinimäki
(019) 369 5650
toimisto@apuomena.fi

Punakaneli
Aulaemäntä
045 125 7804
aula@punakaneli.fi

Kansalaistoiminnan keskus
Ulla Korhonen
045 186 3626
ulla.korhonen@apuomena.fi

Punakaneli
Keittiö
045 634 5751
keittio@apuomena.fi

OLKA
Anja Hovi
050 520 2154
anja.hovi@apuomena.fi

Digineuvonta
050 509 9870
050 471 7710
050 471 7731
digineuvojat@apuomena.fi

Laurentius-lähimmäispalvelu
Eila Sundell
045 871 6690
eila.sundell@apuomena.fi

www.apuomena.fi

Nauttikaa ja jaksamista uuteen
Joulunaika tuo sopivan rupeaman kerätä voimia tulevalle vuodelle. On aika levätä, nauttia
ja rauhoittua! Pyhien jälkeen suunnitelkaa uusia mahdollisuuksia, joiden avulla koko järjestökenttä voi toimia paremmin yhdessä. Mikään järjestö ei ole yksin, vaan esimerkiksi Lohjan
alueella meitä on satoja. Merkittävä osa hyvinvointiyhteiskuntaa kannattelevasta työstä
tehdään järjestöissä ja yhdistyksissä.
.

Hyvät yhdistystoimijat,
Tammikuun aluevaaleissa valitaan päättäjät hyvinvointialueelle.
Voimme varmentaa, että järjestöjen ennaltaehkäisevä ja terveyttä
edistävä työ jatkuu. Yhdistämällä voimavaramme voimme saada
aikaan entistä paremmin toimivan kolmannen sektorin. Ja juuri tätä
vartenhan Apuomena ry on olemassa.

Oikein hyvää joulua ja alkavaa vuotta 2022!
Erja Vaarala
puheenjohtaja

