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Keskustelutukea omaistaan hoitaville 

Onko läheiselläsi pitkäaikaissairaus, vamma tai muu 

avun tarve, joka mietityttää Sinua? Toivoisitko 

kuuntelijaa ja ymmärtävää keskustelukumppania? 

OmaisOivan työntekijöiltä saat tukea mm. erilaisiin 

omaishoidon muutosvaiheisiin, oman jaksamisen 

ylläpitämiseen, voimavarojen etsimiseen sekä 

omaishoitajan arjen kysymyksiin. 

Varaa aika yhteiseen keskusteluhetkeen puhelimitse 

tai sähköpostilla. 

Maarit Väisänen  

YTM, Sosionomi AMK 

p. 044 308 4860 

maarit.vaisanen@msol.fi 

 

Eija Kaihila  

Sosionomi AMK 

p. 050 512 7083 

eija.kaihila@msol.fi 
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  Toiminnanjohtajan kirjoitus 
           22.8.2018 

Tätä kirjoittaessani maa uinuu 

kauniin lumipeitteen alla ja ulkona 

on 20 astetta pakkasta. Silti ajatus 

karkaa jo tulevaan kevääseen ja sen 

hentoon vehreyteen.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä 

on jo pidemmän aikaa ollut 

myllerryksen keskellä. 

Omaishoitoperheille kysymyksiä 

herättävät mm. asiakasmaksulain 

uudistus ja valinnanvapaus. Mitä palveluja on valittavana haja-

asutusalueella? Mihin käytetään palvelu- tai asiakasseteleitä ja 

henkilökohtaista budjettia? Millaiset palvelut ovat käytettävissä 

digitaalisina etäpalveluina? Ja entä kuljetuspalvelujen toimivuus. 

Kelataksien kanssa on ollut valtakunnallisestikin monenlaista harmia. 

Nämä seikat lisäävät meidän herkkyyttämme vaikuttaa päätöksen 

tekoon ja etsiä kanavia omaishoitoperheiden tarpeiden esille 

tuomiseen. Yhdistyksemme puheenjohtaja Mali Soininen toimii 2019-

2020 Omaishoitajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä ja pystyy sitä kautta 

viemään Etelä-Savon asioita valtakunnalliseen tietouteen ja 

vaikuttamaan sitä kautta omaishoitajien tukemiseen.  

 

Etelä-Savossa olemme jo varautuneet tuleviin uudistuksiin 

kumppanuuksilla julkisen- ja yksityissektorin kanssa. Toimimme osana 

monitoimijakeskus Omatoria. Jäsenemme ja alueemme 

omaishoitoperheet saavat monipuolisia palveluja yhdestä paikasta, 

samalla kertaa. Omatorin kohtaamispisteessä voit myös osallistua  
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monenlaiseen toimintaan tai kahvitella asioinnin lomassa. Oletko jo 

ehtinyt käydä esimerkiksi istumajumpassa tai käsityöhetkessä?  

 

Meille on tärkeää, että olemme lähellä erilaisia omaishoitoperheitä. 

OmaisOivan ja Selviytyjät -hankkeen työntekijät jalkautuvat 

Omatorilta jokaiseen toimialueemme kuntaan säännöllisesti 

ryhmätoimintojen, kahviloiden, Ovet-valmennusten® sekä 

tapahtumien puitteissa. Teillä on myös mahdollisuus saada yksilöllistä 

keskustelutukea työntekijöiltämme aina silloin kun tuntuu, että yksin 

ei pääse eteenpäin tai silloin kun haluaisit peilata mieltä askarruttavia 

asioita toisen kanssa. Ethän siis epäröi olla yhteydessä. Ei ole niin 

pientä asiaa, etteikö sitä kannattaisi yhdessä ääneen pohtia.   

 

Tänä keväänä toiminnoissamme käytetään luonnon hyvinvointia 

lisäävää voimaa. Järjestämme mm. Haukivuorella ja Hirvensalmella 

luontoteemaiset Hetki itselle -ryhmät sekä Mikkelissä huhtikuulla 

Voimaa valokuvauksesta ja luonnosta -ryhmän. Omaishoitajat saavat 

myös työnohjausta kauttamme. Tilaa tunteille -ryhmät ovat 

tarkoitettuja juuri tähän tarkoitukseen. Niissä omaiset saavat käydä 

läpi tunteitaan ja kokemuksiaan koulutetun työnohjaajan avustuksella. 

Ryhmät käynnistyvät helmikuussa Mikkelissä ja Juvalla.  

 

Saimme hyvää palautetta palvelutalovierailuista ja toteutamme niitä 

myös tämän kevään aikana täällä Mikkelissä. Kurkkaathan 

palvelutalokahviloiden aikataulut sivulta 21, ja ilmoittaudu mukaan! 

 

Toivottavasti näemme tai kuulemme kevään aikana.  

Kirkkaita ja kuulaita talvipäiviä teille jokaiselle, 

Maarit Väisänen 
 Toiminnanjohtaja 
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  Hallitus & työntekijät 

vasemmalta oikealle: Anne Heinonen, Kati Oinonen, Essi Matikainen,  

Ilona Halmesmäki, Eija Kaihila, Kati Partti ja Maarit Väisänen.           

Kuvasta puuttuu Emmi Sorjonen. 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
hallituksen jäsenet vuonna 2019: 

Puheenjohtaja: Mali Soininen 

Jäsenet: Anitta Eteläpää, Timo Korhonen, Lea Kömi,  

Marja Lehtonen, Pirjo Ihalainen, Sari-Annika Pettinen,       

Leevi Piispa,  Tapani Varjus, Paula Myöhänen ja Heidi Häkkinen 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
työntekijät keväällä 2019: 
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Hei! 

Olen Emmi Sorjonen ja aloitin 

omaistoiminnan ohjaajana 

tammikuussa 2019. Koulutukseltani 

olen psykologian kandidaatti ja 

työstän parhaillani gradua. 

Opinnoissani olen painottanut 

terapiaopintoja, joista olen saanut 

keinoja lisätä ihmisen hyvinvointia, 

löytää voimavaroja ja kasvattaa 

itsetuntemusta.  

Aiemmin olen työskennellyt mm. kriisityöntekijänä, jonka jälkeen 

olen ollut muutaman vuoden perhevapailla ja suorittanut 

opintoja eteenpäin. Minulla on myös pitkä historia 

vapaaehtoistyöstä, jonka olen kokenut itselleni merkittäväksi 

harrastukseksi. 

Minulle on tärkeää, että saan auttaa omaishoitajia jaksamaan 

heidän tärkeässä työssään ja jakamaan siihen liittyviä ajatuksia ja 

tunteita. Toimin eri tapahtumissa, vertaistukiryhmissä ja 

kahviloissa ja minuun voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai 

sähköpostitse. Odotan kovasti kohtaamistamme! 

 

Lämpimin terveisin, 

Emmi Sorjonen 

  Uudet työntekijät esittäytyvät 
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Terveiset toimistolta! 

Vuosi on vaihtunut ja 

järjestöassistenttien on tullut aika 

vaihtaa työpisteitä. Jori on siirtynyt 

järjestöassistentin tehtäviin Mikkelin 

seudun Muisti ry:lle seuraavaksi puoleksi 

vuodeksi, ja minä olen tullut vastaavaksi 

ajaksi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja 

Läheiset ry:hyn samoihin tehtäviin. 

Odotan keväältä erityisesti Teidän tapaamistanne, jotka olette 

yhdistyksessä eri tavoin mukana. Toivon myös ymmärrykseni 

lisääntyvän omaishoitajuuteen liittyen.  

Ensikosketuksen järjestömaailmaan sain vuonna 2013 Tampereella 

sosionomiopintojeni aikana. Tuolloin olin harjoittelussa 

monikulttuurisen toiminnan parissa Suomen Punaisen Ristin 

Hämeen piirissä. Viime syksyn aikana Mikkelin seudun Muisti ry:llä 

tietämys järjestötoiminnasta on lisääntynyt, ja olen tuosta ajasta 

kovin kiitollinen. Erityisen hienoa järjestöpuolella on mielestäni 

ihmisten aito halu olla vaikuttamassa asioihin, jotka he kokevat 

merkitykselliseksi.  

Olen asunut Mikkelissä vasta puoli vuotta, mutta näyttää siltä, että 

viihdyn täällä vielä pidemmänkin tovin. Erityisesti arvostan 

Mikkelissä ulkoilumahdollisuuksia. Ehkä tapaamme myös siis 

lenkkipoluilla, jossa mielelläni ulkoilen villakoirani Woodyn ja 

avopuolisoni kanssa. Hymyillään kun tavataan! 

Terveisin,    
Anne Heinonen  
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  Vapaaehtoistoiminta 
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  Yhdistys tiedottaa: 
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Muutettuamme 2012 Mäntyharjuun asumaan meillä oli Pirkko vaimon 

sairautta lukuun ottamatta kaikki hyvin. Kyllähän Pirkko talutteli rollaattoria 

mukanaan ja minä auttelin tarvittaessa arjen askareissa. Tutustuttiin 

paikkakuntaan, jopa marjametsiin lähialueilla. Torilla rupateltiin ennestään 

tuttujen sekä vieraiden ihmisten kanssa. Samana vuonna tein kunnan kanssa 

omaishoitajasopimuksen eli siirryin takaisin ”ansiotyöhön”. 

Hoitelin kotiaskareet valvovan silmän alla, sekä valvoin lääkkeiden otot ja 

muut tarpeet. Onneksi olen käynyt kokkikursseja sen verran, ettei kirkas 

vesi pala herkästi pohjaan. Kiitos Heimarin Marttojen ja Herkuttelevien 

Herrojen kokkikursseista, joita on pitänyt E-Savon Martat.   

Mentiin vuoteen 2014, silloin elämämme taas siirtyi seuraavaan vaiheeseen.                                             

Vaimon oli pakko siirtyä pyörätuoli kulkupeliin, kun se rollaattori keksi 

temput kaataa Pirkko milloin missäkin, ja ilman ennakkovaroitusta. 

Samana vuonna meillä rupesi käymään vieraita kuin ennen markkinoilla, 

olivat kylläkin tervetulleita nimittäin KOTIHOITAJAT, - tehtiin avusta 

sopimus kunnan kanssa. Kotihoitajat kävivät auttamassa Pirkon aamulla 

sängystä veskiin ynnä suihkuun, tarvittaessa pukivat sekä illalla toisinpäin eli 

nukkumaan. Päiväaskareet hoitelin itse, ”jääräpäisyyttäni”. 

Tämä aika on opettanut paljon, on ollut ehkä raskasta, mutta myös rakasta 

aikaa, on ollut aikaa tutustua vaimoon uudelleen, - olin omaishoitaja. 

Syksyllä 2017 vaimo putosi sängystä hoidossa ja toisen kerran kotona saman 

viikon aikana Kotihoitajatkin epäilivät polvessa olevan jotain, kun jalka ei 

kestänyt painoa. Toisessa kuvauksessa vika löytyi lonkasta, murtuma. 

Kuntoutus kesti pitkään Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vaimon 

yleiskunto meni alaspäin niin fyysisesti kuin henkisestikin, vanhemmalla iällä 

ei kaikki mene niin kuin ajatellaan. 

Ammatti-ihmisten suosituksesta hain hänelle palveluasumista, ja ihme kyllä 

saatiin heti vuodenvaihteen jälkeen. Nyt Hänellä on oma sviitti, jossa apua  

 

   Minun tarinani omaishoitajuudesta 
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ulkoiluttamisessa tai muuten seuraa pitämässä aina kun on mahdollista. 

Syksystä 2017 asti olen ollut entinen omaishoitaja.  

Milloin omaishoitajuuteni alkoi, sitä ei osaa sanoa kukaan. Alkoiko vaimon 

sairauden diagnoosista 1998, omaishoitosopimuksesta 2012, vai sitä ennen. 

Huomauttelin kyllä käden jäykkyydestä paljon ennen diagnoosia, mutta en 

ollut kuullutkaan sellaisesta taudista kuin Herra Parkinson. Kuitenkin hyvin 

varhain jouduin paneutumaan ”piilo omaishoitajuuteen”.      

Omaishoitajuushan tulee usein kuin varas yöllä, hiljaa hiipien, monesti 

ystävät ja naapurit huomaavat asiat ensin, tai NAPS, onnettomuus, äkillinen 

sairaus. Silloin aineskin useammalla meistä miespuolisilla on totinen paikka, 

jos ei ole tarvinnut kotona taloustöitä tehdä, kaikki pitää opetella kantapään 

kautta. 

Kaikesta selviää tavalla tai toisella uskoo, 

Timo 
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Tervetuloa! 

Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat. Osallistuminen  

ei edellytä omaishoidon tuen saamista eikä yhdistyksen jäsenyyttä! 

 

Lisätietoa kaikista ryhmistä saat toimistolta p. 044 944 8493. 

Anttola 

OmaisOiva –vertaisryhmät 

Ryhmä kokoontuu Kahvila Sirpukassa (Vanhanpappilantie 3) 

tiistaisin klo 12:30-14:00. 

5.2. / 5.3. / 2.4. / 7.5.  

Ristiina 

Ryhmä kokoontuu Ravintola Saimaassa (Brahentie 42) 

torstaisin klo 13:00-15:00. 

17.1. / 21.2. / 21.3. / 25.4. 

Lisäksi 23.5. Ruunaniemessä. 

Puumala 

Ryhmä kokoontuu kuukauden viimeinen tiistai 

29.1. / 26.2. / 26.3. / 30.4. / 28.5.  klo 11.30-13 

Paikka avoin. 

Lisätietoja: Sirkku Moisio p. 040 747 7581 
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Pertunmaa 

Kangasniemi 

Ryhmä kokoontuu Jokituvalla (Virastokuja 1) 

perjantaisin klo 12:30-14:00 

25.1. / 22.2. / 22.3. / 26.4. / 17.5.  

 

Tarvittaessa paikka hoidettavalle ryhmän ajaksi. 

Ilmoita tarve etukäteen Terhi Kämpille. 

 

Lisätietoja: 

Eija Kaihila  p. 050 512 7083, MSOL ry 

Riitta Halonen p. 040 559 2000, Muistiluotsi 

Terhi Kämppi p. 040 359 7226, ESSOTE 

Ryhmä kokoontuu Seurakuntakeskuksen alasalissa 

(Kirkkoniementie 2), jokaisena torstaina klo 12-13:30. 

 

Lisäksi omaishoitajien kuntosalivuoro jokaisena tiistaina  

klo 9-10 Kangasniemen kunnantalon kuntosalilla. 

 

Lisätietoja vertaisohjaajilta: 

Ritva Alanne p. 050 325 4939 

Lea Kömi   p. 040 848 5423 
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Luontoteemainen Hetki itselle on omaistaan hoitaville tarkoitettu ryhmä,  

jonka tavoitteena on lisätä omaishoitajan voimavaroja oman hyvinvoinnin  

ylläpitämiseen luontoa hyödyntäen. Teemme hyvinvointia tukevia tehtäviä,  

rentoudumme sekä keskustelemme luottamuksella. 
 

 

 

Ryhmä kokoontuu Kotikartanossa (Kankaalantie 4) 

keskiviikkoisin klo 12.30-14 

30.1. / 20.2. / 20.3. / 24.4. / 22.5. 

 

Hoidettava on mahdollista tuoda palvelukeskukselle 

ryhmän ajaksi (ilmoita tarve). 

Ilmoittautumiset 15.2. mennessä toimistolle p. 044 944 8493.  

Ryhmä kokoontuu Heikinkodissa (Heikinniementie 9) 

tiistaisin klo 12:30-14:00 

12.2. / 5.3. / 9.4. / 7.5. 

 

Ilmoittautumiset 8.2. mennessä toimistolle p. 044 944 8493.  

Luontoteemainen 

Hetki itselle –ryhmä 

Haukivuori 

Hirvensalmi 
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Hetki itselle on omaishoitajille ja omaisille tarkoitettu ryhmä, jonka tavoitteena  

on lisätä omaishoitajan hyvinvointia erilaisten harjoitteiden avulla  

esim. rentoutus- ja itsemyötätuntoharjoitukset, Hyvän mielen taidot -kirjan  

tehtävät sekä yhdessä keskustellen ja ryhmän voimavaroja etsien. 

 

 

Ryhmä kokoontuu Puumalan kunnantalon  

Eteläpäädyn neuvotteluhuoneessa (Keskustie 14 ) 

perjantaisin klo 12-13:30. 

8.2. / 8.3. / 12.4. / 10.5. 

 

Ilmoittautumiset 7.2. mennessä toimistolle p. 044 944 8493. 

Hetki itselle –ryhmä 

Puumala 

Mikkeli 

Hetki itselle ILTARYHMÄ kokoontuu Omatorilla (Porrassalmenkatu 21, 2. krs) 

keskiviikkoisin klo 17:30-19:00. 

27.3. / 10.4. / 24.4. / 8.5. / 29.5. 

 

Ilmoittautumiset 22.3. mennessä toimistolle p. 044 944 8493. 
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Tilaa tunteille 

Kaipaisitko paikkaa ja aikaa omien tunteiden käsittelylle?  

Nostattaako läheisen avustaminen esille tunteita, 

joista haluaisit keskustella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa? 

Suljettu ja luottamuksellinen työnohjauksellinen  

ryhmä omaisille ja omaishoitajille. 

 

Ohjaajana toimii työnohjaaja Tuula Tarhonen. 

 

 

 

Ryhmä kokoontuu Omatorilla (Porrassalmenkatu 21, 2. krs) 

maanantaisin klo 14 - 15:30 

11.2. / 4.3. / 11.3. / 25.3. / 8.4. / 29.4. 

 

Ilmoittaudu mukaan 6.2. mennessä. 

Toimisto: p. 044 944 8493 

 

 

 

 

Ryhmä kokoontuu Juvakodissa (Sairaalatie 6)  

keskiviikkoisin klo 12 - 14 

20.2. / 6.3. / 20.3. / 3.4. / 17.4. / 8.5. 

 

Ilmoittaudu mukaan 13.2. mennessä. 

Toimisto: p. 044 944 8493 

Mikkeli 

Juva 
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Mikkeli 
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Mäntyharju 
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Järjestämme kesällä 2019 Omaishoitajille vertaispäivän Lustoon - 

Suomen metsämuseoon yhdessä Pieksämäen ja Savonlinnan omais-

hoitajayhdistysten kanssa. 

Varaathan siis kalenteristasi jo tilaa ja tule mukaan!  

Luston retki tapahtuu la 8.6. 

 

Lisätietoa saat myöhemmin keväällä seuraamalla ilmoituksiamme  

Facebookissa tai nettisivuillamme.  

Voit myös soittaa toimistoomme p. 044 944 8493 

Omaishoitajien vertaispäivä Lustossa 
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Kohderyhmä: ikääntyvät omaishoitajat (ryhmä toteutuu, kun sitovia  

ilmoittautumisia on 10) 

Kuntoutusmuoto: Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus kerran viikossa.  

Kuntoutus on omakustanteinen 

Paikka: Omatori, Porrassalmenkatu 21, Mikkeli 

Aika: Torstaisin klo 10-14 

Työryhmä: ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja 

kolmas sektori (Mikkelin seudun Muisti ry ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja 

Läheiset ry) 

 

Kuntouksessa saat tietoa muun muassa: 

• Kodin apuvälineistä ja käsien kuntoutuksesta 

• Arjen ergonomiasta ja kodin turvallisuudesta 

• Hyvinvointia tukevasta ravitsemuksesta 

• Tutustuminen tietotekniikkaan ja sähköiseen asiointiin 

• Omasta hyvinvoinnista ja aivoterveydestä 

• Kunnon kohottamisesta 

• Omaishoitajien etuuksista 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

puh. 015 203 3243 

ajanvaraus@kyyhkyla.fi 

 

 

Ryhmien ajankohdat: 

 1. 31.1. - 4.4. 

 2. 11.4. - 13.6. 

 3. 8.8. - 10.10. 

 4. 17.10 - 19.12. 
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Tiedote omaishoitajille 2019 
Muutoksia omaishoidon tuessa, Omaishoidon tuen sääntökirjan 2019 mukaan 

 

Omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät 

• Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta 

kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuo-

rokautisesti tai jatkuvasti päivittäin 

• Oikeus kahden vuorokauden vapaaseen koskee niitä omaishoitajia, joiden hoi-

don sitovuus ei ole sitovaa ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

• Lakisääteiset vapaat on käytettävä 6kk:n sisällä siitä, kun ne on myönnetty, kui-

tenkin viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Näin pyritään 

säännölliseen vapaiden käyttöön ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseen. 

• Lakisääteiseen vapaaseen kalenterikuukautta kohti ei ole oikeutta silloin 

kun omaishoito keskeytyy yli 14 vrk:ksi kalenterikuukauden aikana. 

• Omaishoidon asiakasmaksu vuonna 2019 on 11,40€/vrk 

 

Omaishoidon palkkion maksun keskeytyminen 

Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan omaishoitotilanteessa tapahtuvista 

keskeytyksistä. 

• Jos omaishoitotilanne kotona keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta 

johtuvasta muusta kun terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksu keskeytyy yli 14 

vrk:n kuluttua. 

• Jos omaishoitotilanne kotona keskeytyy hoidettavan terveydentilan muutoksesta joh-

tuvasta syystä, keskeytyy hoitopalkkion maksaminen 1 kuukauden kuluttua. 

 

Perhehoito 

Huom! Kiertävän perhehoitajan tehdessä hoidettavan kotona omaishoitajan laki-

sääteisiä vapaapäiviä kertyy tästä asiakasmaksua 11,40 euroa / vuorokausi. 

Asiointivapaa, max. 6 tuntia / viikko on edelleen asiakasmaksutonta. 

 

Omaishoitajan sijaishoito toimeksiantosopimuksella 

Sijaishoitajan palkkio on 1.1.2019 lähtien 86€ /vrk. Tositteet lähetetään 1.1.-30.6.2019 väli-

selle ajalle. Sijaishoidon palkkiot on lähetettävä maksuun enintään kolmen kuukauden välein. 
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Omaishoidon palkkiot 2019 
 

I luokka 420,21€ 

Hoidettava tarvitsee pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinnissa 

käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. 

 

II luokka 578,40€ 

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoito on pääsään-

töisesti kokopäiväistä ja kokoaikaista. 

 

III luokka 810,35€ 

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. 

 

IIIb luokka 1052,55€ (tarkastus 1-6kk välein) 

Hoidollisesti raskaassa siirtymävaiheessa, omainen ei ole työmarkkinoiden käytettävissä.  

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt teke-

mästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään laissa määritellyn mukaisesti edellyttäen, 

että hoitajalla ei ole tältä ajalta: 

1) vähäistä suurempia työtuloja; 

2) oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan: 

3) oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13§ mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

 

Hoitopalkkio maksetaan lain määrittelemän minimin (vuonna 2019 399,91€ kuu-

kaudessa) mukaan (Laki omaishoidon tuesta 5§) mikäli: 

• hoidettavalla on käytössään henkilökohtainen avustaja yli 40 tuntia / viikko jolloin 

omaishoitaja on kokonaan vapautettu hoitotehtävästä tai 

• hoidettava on säännöllisesti yli neljätoista (14) vuorokautta kuukaudessa ympärivuo-

rokautisessa jaksohoidossa kodin ulkopuolella tai 

• kotihoidon palveluja on myönnetty yli 40h/vk. 

 

Sijahoitotositteet 86,00€/vrk 
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Essoten omaishoidon palveluohjaajat 

tiedustelut ja yhteydenotot: 

MIKKELI 

 
Päätökset ja jaksohoitojärjestelyt 

Jarmo Kaipainen p. 044 351 6683 

 

Pohjoinen alue (keskusta, Savisilta, 

Emola, Kaukola, Peitsari, Lähemäki) 

Sari Kemppainen p. 050 311 7136 

 

Eteläinen, Läntinen ja Anttolan alue 

(Lehmuskylä, Kirjala, Nuijamies, 

Pitkäjärvi, Siekkilä, Tusku, Kalevankangas, 

Rantakylä, Otava) 

Lea Makkula p. 044 794 4016 
 

Itäinen alue ja Haukivuori 

(Laajalampi, Urpola, Silvasti, Graani, 

Suonsaari, Visulahti) 

Minna Turkki p. 040 359 7376 

 
Ristiina-Suomenniemi ja kiertävät 

perhehoitajat 

omais- ja perhehoidon palveluohjaaja 

Irene Rämö p. 040 359 7056 

 
Perhehoito / Perhekodit 

omais- ja perhehoidon koordinaattori  

Sarianna Maaranen, p. 040 359 7210 

 

 

HIRVENSALMI 

Anne Tanttu p. 040 359 8007 

JUVA 

Sari Asikainen p. 040 681 6229 

vanhukset / omaishoidon 

terveystarkastukset 

Sanna Himanen p. 0400 293 806 

vammaiset 

Maarit Mahrberg p. 0400 537 808 

 

KANGASNIEMI 

Ulla Riikonen p. 040 731 6918 

omaishoidon terveystarkastukset 

Sirpa Tarvonen p. 040 678 1100 

 

MÄNTYHARJU 

vanhukset 

Virpi Outinen p. 044 770 7341 

vammaiset  

Kati Jääskeläinen p. 044 290 3736 

 

PERTUNMAA 

vanhukset   

Terhi Kämppi p. 040 359 7226 

vammaiset 

Kati Jääskeläinen p. 044 290 3736 

 

PUUMALA 

Anne Reinikainen p. 040 523 0714 
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Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäseneksi voivat liittyä 
kaikki asiasta kiinnostuneet, omaisestaan/läheisestään huolehtivat, 
omaishoidon tuen saajat tai omaishoitajien parissa työskentelevät 
ammattilaiset. 

Jäsenmaksu 25€/vuosi. Kannattajajäsenmaksu 50€, 70€, 100€ tai 
enemmän /vuosi. 

Toiminnassamme pyrimme huomioimaan erilaisissa elämäntilanteissa 
elävien omaishoitoperheiden tarpeet ja ajamaan omaishoidon asiaa 
monipuolisesti jäsenalueellamme (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, 
Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala). 

 Etelä-Savon Energia 
 Graanin Apteekki 
 Mikkelin hoivapalvelu Pelakuu Oy 
 Hyvinvointi- ja kauneuskeskus 

Estetica 
 Jalkahoitopalvelu Anne Tuukkanen 
 Kyyhkylä Oy 
 Marskidata 
 Mikkelin Toimistotarvike 
 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta 
 Puistokukka Katri 
 Savon hautaustoimisto AY/ Savonkukka 
 Vetrea terveys Oy 
 Hautaustoimisto Mielonen Oy 
 Vakiometalli Oy/Polaria-tuotteet 
 

 
Kannattajajäsenmaksu ohjautuu lyhentymättömänä 

paikallisjärjestön jäsenistön hyväksi! 

Lämmin kiitos  
kannattajajäsenillemme! 

          Jäseneksi 
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Toiminnanjohtaja 
Maarit Väisänen 
maarit.vaisanen@msol.fi 
p.044 308 4860 
 
Omaistoiminnan 
ohjaaja 
Eija Kaihila 
eija.kaihila@msol.fi 
p. 050 512 7083 
 
Vapaaehtoistyön 
koordinaattori 
Kati Oinonen  
kati.oinonen@msol.fi 
p. 045 806 1361 
 
Omaistoiminnan 
ohjaaja 
Emmi Sorjonen 
emmi.sorjonen@msol.fi 
p. 050 470 2899 

   Yhteystiedot 

Omatori 

Porrassalmenkatu 21, 2.krs 

50100 Mikkeli 

www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi 

 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

 

tunnistaomaishoitaja 

 

Omaishoitajat MLI 

Puheenjohtaja 
Mali Soininen 
soininen.mali@gmail.com 

Perhetoiminnan  
vastaava 
Kati Partti 
kati.partti@msol.fi 
p. 050 348 4738 
 
Perhetoiminnan 
kehittäjä 
Essi Matikainen 
essi.matikainen@msol.fi 
p. 050 477 6199 
 
Perhetoiminnan 
kehittäjä 
Ilona Halmesmäki 
ilona.halmesmaki@msol.fi 
p. 050 477 8977 
 
Järjestöassistentti 
Anne Heinonen 
jarjestoassistentti@msol.fi 
p. 044 944 8493  


