
Lähihoitajien lehti!

Tämä lehti on Suomen lähihoitajat ry:n 

verkkolehti.

Lehti on tarkoitettu kaikille lähihoitajille 

ja lähihoitaja opiskelijoille, sekä 

ammatista kiinostuneille.

Keksi uudelle verkkoilehdellemme nimi! 

Käy antamassa ehdotuksesi osoitteeessa 

www.suomenlahihoitajat.fi Kaikkien 

nimi ehdotuksen jättäneisen kesken 

arvotaan yllätyspalkintoja.



  Yhdistyksemme toiminta

Yhdistyksemme tärkeimmät tehtävät ovat kehittää 

lähihoitajien työolosuhteita ja edistää ammatillista 

yhteenkuuluvuutta. Pääsemme näihin tavoitteisiin:

- järjestämällä opintopäiviä

- ottamalla kantaa lähihoitajia koskeviin asioihin

- osallistumalla alan koulutuksen kehittämiseen

- tekemällä tiivistä yhteistyötä Tehy ry:n kanssa 

palkkaukseen ja muuhun edunvalvontaan liittyvissä asioissa

Tämän hetken kuuma puheenaihe on työtehtäviin liittyvät 

asiat. Sairaanhoitajien tehtävät laajenevat ja heiltä jääviä 

töitä siirtyy lähihoitajille. Onko tämä uhka vai 

mahdollisuus? Pystyykö nykyinen koulutus vastaamaan 

haasteisiin? Tähän pystymme vaikuttamaan tehyläisten 

koulutustyöryhmän edustajien kautta.

Tänä vuonna järjestämme kahdet opintopäivät: 1.4. 

Helsingissä ja syksyllä Oulussa myöhemmin ilmoitettavana 

ajankohtana. Aiheina ovat mm. työpaikkakiusaaminen, 

päihteet ja saattohoito.



   Tehy lähihoitajien tukena

Tehy on koulutetun terveys- ja sosiaalialan henkilöstön 

etujärjestö, jossa on noin 150 000 jäsentä. Tätä kaikkea 

jäsenyydellä saat:

- Tehy neuvottelee jäsenkuntaansa koskevista sopimuksista 

sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

- Tehy valvoo sopimusten noudattamista

- Työttömyyskassan jäsenyyden

- Luottamusmiesapua omalta työpaikalta

- Lainopillista apua työsuhteissa koskevissa asioissa

- Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus syyte- tai 

riitatapauksissa

- Yrittäjäjäsenille potilas-, toiminnanvastuu- ja 

oikeusturvavakuutus

- Tehy-lehden 16 kertaa vuodessa

- Hoitoportaalin käyttöoikeuden

- Vapaa-ajan etuja ( ks.tarkemmin www.tehy.fi )

Yhteystiedot:

Jäsenyysasiat

(09) 5422 7200 ma-ti ja to-pe 9-15

Edunvalvonta

(09) 5422 7100 ma-ti ja to-pe 9-15

Työttömyyskassa

(09) 5422 7300 ma-pe 9-15



Toimitus

Suomen lähihoitajat ry

Asemamiehenkatu 4/4 krs 00520 Helsinki puh.09-

54227200

Päätoimittaja

Kai Tervo

Toimittajat

Marja Sokkanen

Tuula Saarinien

Kirsi Rautio-Laitinen

Hyvä jäsenemme!

Tämä lehti on yhdistyksemme ensimmäinen verkkolehti. 

Ensimmäinen numero on tehty hallituksen jäsenten 

talkootyönä. Lehden tekeminen osoittautui 

mielenkiintoiseksi. Jatkossa haluamme toivottaa 

jäsenemme lehden sisällön tuottamiseen. Jos sinulla jokin 

aihe tai haluat kirjoittaa lehteen jutun, niin ota meihin 

rohkeasti yhteyttä.

Lehden suunnittelussa 

oli mukana 

Tietotaitotalkoot-hanke 

www.tietotaitotalkoot.fi




