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Keskustelutukea omaistaan hoitaville 
 

Onko läheiselläsi pitkäaikaissairaus, vamma tai muu avun tar-

ve, joka mietityttää Sinua? Toivoisitko kuuntelijaa ja ymmärtä-

vää keskustelukumppania? 

OmaisOivan työntekijöiltä saat tukea mm. erilaisiin omaishoi-

don muutosvaiheisiin, oman jaksamisen ylläpitämiseen, voi-

mavarojen etsimiseen sekä omaishoitajan arjen kysymyksiin. 

Varaa aika yhteiseen keskusteluhetkeen puhelimitse tai säh-

köpostilla. 

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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Hyvää syksyn tuloa jäsenemme! 

Olemme muuttaneet Omatorille. Olethan 

jo käynyt tutustumassa uusiin tiloihimme? 

Ellet ole, tule pian! Tule ja tunnista uusien 

tilojen avaruus ja valoisuus, ilman raik-

kaus ja uutuuden tuoksu. 

Koe innostuksen henki ja ennen kaikkea 

tunnelämpö, joka hehkuu kaikkialla. 

 

Me olemme olleet auraamassa tietä  

Omatorille. Pitkäjänteinen kehittämistyömme palkitaan. Ossi-

hankkeen toteuttama Essoten, yhdistysten ja yritysten yhtei-

syyttä luova tila ja kohtaava toimintamalli ovat ainutlaatuista ko-

ko maassa. 

 

Yhteisyys on se sana, jota arvostan Omatorilla. Se tarkoittaa jo-

kaisen apua tarvitsevan asiakkaan parasta kohtaamista. Se on 

myös kansalaisten omaehtoisen toiminnan, vertaistuen, mah-

dollistamista entistä paremmin.  Vapaaehtoistyö, kokemus ja  

hiljainen tieto nousevat yhteisellä torilla näkyviksi.  

 Puheenjohtajan puheenvuoro 
           20.8.2018 

Yhdistyksen pj. Mali Soininen  

ja Omaishoitajaliiton  

pj.  Anneli Kiljunen 
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Lapsesta alkaen hoivan, turvan ja rakkauden tarve pysyy saman-

laisena elämän koko kaaren ajan. Aikuisen kyky pitää huolta  

lapsen perustarpeista ja aikuisen halu hoivata lasta kumpuaa sy-

vältä ja kaukaa, oman lapsuuden kokemuksista. Miten voin toi-

mia vanhempana sen hyvän kautta, jota lapsena koin.  

 

Miten voin välttää ne karikot, jotka lapsuudessa eniten koskivat. 

Miten hoivan, turvan ja rakkauden tarve täyttyy aikuisuudessa ja 

vanhuudessa. Miten omasta menneisyydestä kumpuava sukupol-

vien ketju voi olla tukena omaishoitajuudessani tässä muuttuvas-

sa maailmassa. 

 

Me Omaishoitajat luomme Omatorilla ikäpolvien yhteyttä. Me 

olemme yhdistys, jonka toiminnassa kohtaavat eri-ikäiset ja eri-

laiset lapset, nuoret, äidit, isät, isovanhemmat, puolisot, sisaruk-

set. Turvaamme omaishoitajuutta vauvasta vaariin. Luomme jat-

kuvuutta ja ankkuripaikkaa aikaisempien sukupolvien perinteistä 

nykypäivän kiihkeään elämänrytmiin ja tuleviin jatkuviin muutok-

siin. 

 

Omaishoitajuusnäkymme ulottuu kaikenikäisten ja kaikenlaisten 

perheiden turvaan ja vertaistukeen yli sukupolviketjujen.  

Hyvää syksyä. Omatorilla tavataan. 

Mali Soininen 

puheenjohtaja 
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 Toiminnanjohtajan kirjoitus 
           22.8.2018 

 

Värikästä syksyä! 

Syyskausi käynnistyy toiminnan ja 

tekemisen täyteisenä. Koti- tai mök-

kipihoilla puutarhan antimet odotta-

vat poimijaa, lehdet haravoijaa ja 

puutarhakalusteet siirtäjää. Näihin 

askareisiin omaishoitaja voi tarvita 

avukseen ylimääräisiä käsipareja.  

 

Täällä yhdistyksen toimistolla syksy näkyy tänä vuonna uusina 

työntekijöinä, kauniin vihreänä korosteseinänä uusissa tilois-

samme sekä monipuolisina tapahtumina. Pääset tutustumaan 

Joriin, Essiin ja Ilonaan tämän tiedotteen sivuilla tarkemmin. 

Toimitiloihimme voit tutustua esimerkiksi 12.9. olevien ava-

jaisten yhteydessä. Toiminnoistamme nostaisin esille Katse 

huomiseen -ryhmän sekä entisille omaishoitajille kehitettävien 

tilaisuuksien sarjan. Myös erityislapsiperheet saavat erityistä 

toimintaa koko syyskauden ajan. 

 

Olemme jo lyhyessä ajassa havainneet, kuinka paljon omais-

hoitajien asioiden hoitaminen helpottuu, kun samoista toimi- 
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tiloista löytyvät omaishoidon tuen palveluohjaajat, vanhus- ja 

vammaispalvelun työntekijät, muistihoitajat ja perhehoidon- ja 

vapaaehtoistyön koordinaattorit. Lisämaustetta tuovat myös yk-

sityiset yritykset (Geriwell, Vetrea Pelakuu, Kyyhkylä ja Mikkelin 

Kuntopalvelu). Myös farmaseutin palvelut ovat saatavilla. 

 

Samaan aikaan omaishoitajien etujen valvonta on tiivistynyt. 

Olemme olleet kuluneen vuoden aikana työstämässä Omaishoi-

don sääntökirjaa vuodelle 2019 ja huolehtineet siitä, että lait ja 

asetukset täyttyvät sen sisällössä ja omaishoitajien kokemustieto 

tulee kuulluksi. Jäsenkyselymme mukaan 66% vastanneista oli 

tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhdistyksemme tapaan valvoa 

omaishoitoperheiden etuja alueella. Koitte, että tartumme toi-

meen, kun asiat niin vaativat ja teemme työtä sydämellä. Enem-

män toivottiin kotikäyntejä, julkista näkyvyyttä sekä yhteistyötä 

Essoten kanssa. Näihin painotammekin tulevan vuoden aikana.  

 

Ja siitä syksystä ja pihatöihin tarvittavasta avusta vielä. Soitatte-

han silloin meille, niin selvitämme löytyisikö tehtävään sopivaa 

vapaaehtoista. 

Maarit Väisänen 
Toiminnanjohtaja 
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 Hallitus & työntekijät 

Takana; Pirjo Ihalainen, Anitta Eteläpää, Mali Soininen, Timo Korhonen 

Edessä; Marja Lehtonen, Lea Kömi, Ritva Alanne 

Kuvasta puuttuvat; Tapani Varjus, Sari-Annika Pettinen, Helena Noponen, Leevi Piispa 

Takana; Jori Reinikainen, Kati Oinonen, Maarit Väisänen 

Edessä; Essi Matikainen, Ilona Halmesmäki, Eija Kaihila, Kati Partti 
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 Uudet työntekijät 

Hei!  

Olen Essi Matikainen ja aloitin 

1.8.2018 Selviytyjät -hankkeessa 

perhetoiminnan kehittäjänä. Koulu-

tukseltani olen lähihoitaja, ja tut-

kinnossani olen erikoistunut lasten 

ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen.  

 

Työurani aloitin erikoissairaanhoidossa unipoliklinikalla, päivä-

hoidossa olen työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien lasten 

parissa. Olen myös toiminut MLL:n perhekahvilaohjaajana. 

 

Työni merkeissä minut löytää mm. erilaisista vertaisryhmistä ja 

tapahtumista ja odotankin innolla tulevia kohtaamisia perhei-

den kanssa. Tule moikkaamaan minua, niin suunnitellaan ja 

luodaan yhdessä uutta toimintaa Mikkelin seudun erityislapsi-

perheiden hyväksi! 
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Heippa! 

Minä olen Ilona Halmesmäki, toinen 

Selviytyjät – hankkeen perhetoimin-

nan kehittäjistä. Olen aloittanut 

hankkeessa työskentelyn 1.8.2018 ja 

monenlaiseen olen jo päässyt mu-

kaan. Tämä työ onkin osoittautunut 

olevansa aivan ainutlaatuinen helmi 

ja odotan innolla mitä tulevan pitää!  

 

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja olen opinnois-

sani erikoistunut erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 

sekä heidän perheittensä tukemiseen, perhetyöhön ja yksi-

lönohjaukseen. Työhistoriani pohjautuu eri ikäisten ja elämän 

tilanteissa olevien yksilöiden kanssa tehtävään ohjaustyöhön 

niin ryhmässä kuin yksilöllisesti.  

 

Sydäntä lähelläni on käytännön kehittämistyö missä yksilö on 

asiantuntija. Tämän vuoksi toivonkin, että työlläni perhetoimin-

nan kehittäjänä saisin perheiden äänet kuuluviin. Yhdessä voi-

simme niin lasten kuin aikuisten kanssa kehittää perhelähtöistä 

toimintaa; vahvistaen erityislapsiperheiden asemaa yhteiskun-

nassa sekä palveluverkkojen viidakossa. Tervetuloa siis jaka-

maan ajatuksia ja jutustamaan!  
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Terve! 

Olen Jori Reinikainen, yhdistyksen 

uusi järjestöassistentti. Työni aloitin 

elokuun ensimmäisenä päivänä. 

Koulutukseltani olen taloushallinnon 

merkonomi sekä media-assistentti, 

joista molemmista on paljon hyötyä 

työtehtävässäni.  

 

Työurani on ennen yhdistykseen tuloa ollut hyvin monipuoli-

nen. Viimeisen viiden vuoden aikana olen ollut videokuvaajana, 

kiinteistönhoitajana, asuntolavalvojana ja metallityöntekijänä. 

 

Yhdistyksessä pääsen kuitenkin tekemään koulutustani vastaa-

via ja toivomiani työtehtäviä ja siksi olen nauttinutkin työstäni. 

Päivät ovat tuntuneet erilaisilta ja monipuolisilta, mikä on anta-

nut hieman lisää virtaa jo muutenkin mielekkääseen työhön. 

 

Törmäät todennäköisesti minuun kasvotusten tai puhelimitse, 

mikäli syksyllä osallistut tapahtumiimme taikka käyt muuten 

tervehtimässä henkilöstöämme Omatorilla. Älä kuitenkaan säi-

kähdä ensivaikutelmaa, sillä parran takaa ja kaljun alta löytyy 

rehti auttavainen miehen alku. Leppoista syksyä!  
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Jäsenkyselyn satoa 

Toteutimme jäsenkyselyn touko-kesäkuussa edellisen jäsenkirjeen lä-
hettämisen yhteydessä.  

Vastanneita oli kaikkiaan 90. Kyselyitä lähti 300 kpl. Teistä valtaosa, 
81% (73) oli naisia. Ikäjakauma vaihteli 30-62 vuotiaasta (16%) yli 80 
vuotiaaseen (19%). Vastaajista suurin osa 64% oli 63-79 vuotiaita. Olim-
me ilahtuneita siitä, että vastauksia tuli kattavasti eri jäsenpaikkakun-
niltamme. 

Suurin osa, 72%, hoitaa puolisoaan. Vanhempaa tai appivanhempaan-
sa hoitaa 12% ja 14% teistä toimii omaishoitajana omalle lapselleen tai 
lapsille. Iso osa vastaajista, 88%, oli omaishoidon tuen saajia. Kokemus-
ta omaishoitajuudesta oli karttunut, sillä yli puolet teistä, 58%, oli toi-
minut omaishoitajana jo yli kolme vuotta. 1-3 vuotta toimineita oli 
28%. 

Tyytyväisyyttä Essoten antamiin palveluihin arvioitiin asteikolla 1-5. 
Essoten palveluohjaajien tavoitettavuuteen oltiin tyytyväisiä (ka 4,07). 
Valtaosa vastaajista koki saaneensa yhteyden palveluohjaajaan ja apua 
tarvittaessa. Kuitenkin alueellisia eroja oli edelleen, sillä osalle palve-
luohjaaja oli jäänyt näkymättömäksi, eikä häntä ollut tavoitettu yrityk-
sistä huolimatta. 

Vapaapäiväjärjestelyihin tyytyväisyys arviointiasteikolla 1-5 oli kes-
kiarvoltaan 3,92. Vajaa puolet, 41%, koki olevansa erittäin tyytyväisiä 
järjestelyihin ja 27% tyytyväisiä. Tähän vaikutti, se oliko tarpeisiin pys-
tytty vastaamaan toivotulla aikataululla ja keinoilla. Keinoina vapaajär-
jestelyissä olivat mm. Vaalijalan jaksot, toimeksiantosopimus, yksityiset 
palveluntuottajat ja jaksohoitoyksiköt. Haasteena on, ettei vapaata jär-
jesty äkillisissä tilanteissa, hoitopaikat eivät sovellu kaikille hoidettaville 
tai hoidettava läheinen kieltäytyy järjestelyistä. Kotiin kaivattiin am-
mattitaitoista sijaista mm. psykiatrista sairaanhoitajaa. Jäsenpaikkakun-
tiemme erot vapaiden järjestelyissä näkyivät vastauksissanne. Esimer-
kiksi palveluseteleillä saatavaa vapaata ei ole mahdollista saada kaikilla 
paikkakunnilla. Jaksohoitopaikkojen virikkeellisyyttä ja kuntouttavaa 
otetta peräänkuulutettiin muutamassa vastauksessa.  
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Palveluista käytössä olivat; jaksohoito 57% vastanneista, kotihoito 
30%, päivätoiminta läheiselle 22% ja perhehoito/ kiertävä perhehoita-
ja 15%. Muina palveluina mm. toimeksiantosopimus, turvapuhelin, 
vapaaehtoistoiminta, henkilökohtainen avustaja ja siivooja. Terveys-
tarkastuksessa vastanneista oli käynyt 32%.  

Kotihoidon palvelut puhututtivat useampaa vastaajaa.  Kotihoidon 
työntekijöissä on liikaa vaihtuvuutta, lähes joka kerta eri ihmiset. 
Käynnit ovat hyvin lyhyitä. Sovitut kellonajat eivät pidä. Koettiinkin, 
että kotihoidon taso on laskenut.  

Osallistumisenne yhdistyksen toimintoihin. Vertaistukiryhmiin oli 
osallistunut vastaajista 43%, OmaisOivakahviloihin 18%, Ovet -
valmennuksiin 28% ja retkille 30%. Ohjausta tai neuvontaa yhdistyk-
semme kautta oli hyödyntänyt 14% ja keskustelutukea 8%. Vastan-
neista 20% ei ollut osallistunut toimintoihimme laisinkaan. 

Toimintamme ovat kokemuksienne mukaan olleet hyvähenkisiä ja 
hyvin organisoituja. Työntekijöiden osaamiseen, avuliaisuuteen sekä 
myönteiseen työotteeseen oltiin tyytyväisiä. Varsinkin Ovet-
valmennus sai hyvää palautetta omaishoitajuutta aloittelevilta. Ovet-
valmennus antoi perustan tiedon kartuttamiselle. Vertaisryhmiä ja 
kahviloita useampi kuvasi ”henkireiäksi” tai stressin poistajaksi.  Toi-
minnoilla on ollut positiivinen vaikutus, hyödyksi ja iloksi. Osalle paik-
kakunnista toivottiin lisää toimintaa.  
Osa teistä omaishoitajista on kuitenkin hyvin sidottuja kotiin ja lähei-
sen hoivaan, näin ollen ryhmiin ja tapahtumiin osallistuminen ei ole 
ollut mahdollista.  

Halusimme kuulla, miten yhdistyksemme arvot ”Olemme lähellä, 
Ilahdutamme arjessa, Vakuutamme osaamisellamme, Onnistumme 
yhdessä” näyttäytyvät käytännön työssämme. Hiukan yli 70 % vastan-
neista koki, että arvomme toteutuvat toiminnassamme ja 28% jäsenis-
töstä ei osannut arvioida asiaa.  

Yhdistyksen viestintään oltiin hyvin tyytyväisiä (arvosana 4,33, arvi-
ointiasteikolla 1-5) ja se nähtiin monipuolisena ja riittävänä. Erityisesti  
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kotiin lähetetyt tiedotteet koettiin selkeiksi sekä kauniiksi. Säännöllinen 
lehti-ilmoittelu oli positiivista ja osa seurasi tiedotteita meidän Face-
book -sivustoltamme. 

Yhteisten toimitilojen jakaminen Essoten työntekijöiden kanssa (ent. 
OSSI-keskus, nykyinen Omatori) oli hyödyttänyt ensimmäisen vajaan 
toimintavuoden aikana 26% vastanneista. Teidän mukaanne asiointi oli 
helpottunut, kun samalla kertaa voi tavata sekä järjestön että Essoten 
työntekijöitä. Ei tarvitse käydä monessa paikassa ja käynnillä asiat hoi-
tuvat joustavasti. Yhteistyö on auttanut hahmottamaan monimutkaisia 
järjestelmiä. ”Aina ei tarkasti tiedä etsittävää henkilöä, mutta joku tie-
tää ja antaa apua. Kokemusta on!” Vastaajista 70% ei osannut arvioida 
hyötyä. 

Kiitokset kaikille jäsenkyselyymme vastanneille! 

Huomioithan, 

että Mikkelin 

seudun Omais-

hoitajat ja Lähei-

set ry:n jäsenille 

10% alennus jal-

kahoidoista  

 

Pe 30.11. klo 12 

MSOL ry 

järjestää vierai-

lun 

Jalkahoitopalvelu 

Annessa. 

 

Muista  

ilmoittautua! 

p. 044 944 8493 
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Ristiinan omaishoitajille lahjoitus 

Nina´s Erikoistaksipalvelut Oy järjesti Ristiinassa 17.2.2018  
Hyväntekeväisyys iltajuhlan yhdessä eri toimijoiden,  

sponsoreiden sekä talkoolaisten kanssa.  
Lahjoittavan tahon toivetta noudattaen Mikkelin seudun Omais-

hoitajat ja Läheiset ry:n hallitus on päättänyt jakaa Hyväntekeväi-
syys iltajuhlan tuoton (1000€) ristiinalaisten omaishoitajien  

hyväksi. Lahjoituksesta suurin osa jaetaan syksyn aikana lahja-
kortteina (á 40€/hlö) ja loppuosa käytetään vertaisryhmän  

yhteiseen virkistyshetkeen. 

Jos olet ristiinalainen omaishoitaja ja et ole vielä saanut kotiin tie-
dotetta ja hakemuskaavaketta lahjakortista, niin otathan meihin 

yhteyttä! Toimisto p. 044 944 8493 
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-toiminta 
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Ilmoittautumiset 

toimistolle 

044 944 8493 

 

Mikkeli 

23.9. 

Mäntyharju 

26.9. 

Haukivuori 

18.9. 
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Tietotunnit kirjastoissa syksy 2018 

Tietotunneilla tutustutaan yhdessä digiajan ilmiöihin,  
sovelluksiin ja palveluihin. 

 
Ota mukaan oma laitteesi ja tule kuulolle! 

Voit tutustua aiheeseen myös kirjaston laitteiden avulla. 
Tietotunnit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia 

 
Tervetuloa! 
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Kesäretkeläisten kirjoitelma - 

Taidekeskus Salmela 

Retki Taidekeskus Salmelaan sai kiitollista palautetta. Ihmiset piti-
vät monipuolisista nähtävyyksistä ja taideteoksista. Luonnonlähei-
sen matkan antia oli myös kyseiselle päivälle sattunut kaunis sää, 
jolloin yhdessä olokin tuntui oikein mainiolta. 
 
Retken järjestelyissä oltiin onnistuttu hyvin. Näyttelyt, matkat ja 
kauniit maisemat olivat retkeläisten mieleen. Matkalla oli myös 
mukavia ihmisiä. Retkeläiset olivat kaiken kaikkiaan erittäin tyyty-
väisiä päivän antiin ja lähtivätkin kotimatkalle erittäin hyvillä mie-
lin. Taidekeskus Salmelan kesäpäivän jälkeen ihmiset olivat levän-
neitä, virkistyneitä, iloisia ja heidän sielu ja keho olivat ravittuina. 
 
Terveisinä retkeläiset kertoivat järjestäjille, että reissu oli oikein 
mukava ja hyvin suunniteltu. Siellä oli mukavaa olla yhdessä. Pai-
kallinen ruokapaikka oli hyvä ja tarjottu ateria nousi parhaaksi 
asiaksi päivässä. 
 
Tulevaisuudessa toivottaisiin, että toteuttaisimme paljon taide-, 
kulttuuri-, ja kotiseuturetkiä Savon alueelle (esim. Mikkelin nähtä-
vyydet opastetusti). Etenkin erilaiset teatteri- ja konserttimatkat 
kiinnostaisivat. Lyhytkestoiset harrastuspiirit, luennot ja museo-
matkat olisivat myös ihmisten mielenkiinnon kohteina.  
 
Minkälaisia retkiä sinä toivoisit?  
 
Teksti on koottu saaduista palautteista. 
Kokoajana: Jori Reinikainen  
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Retki Tykkimäelle 

Kesällä käytiin myös erityislapsiperheiden kanssa Tykkimäen hu-
vipuistossa Kouvolassa. Retki oli täynnä iloa, yhdessä tekemisen 

riemua, kiireetöntä arjesta irtaantumista sekä uusiin ihmisiin, 
vertaisiin, tutustumista. Kuvat puhukoot puolestaan. 
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Selviytyjät -hanke on nytkähtänyt aimo harppauksen eteen-

päin, kun perhetoiminnan kehittäjät Ilona Halmesmäki ja Essi 

Matikainen aloittivat 1.8.2018. Hankkeessa haluamme huomi-

oida koko erityislapsiperheen ja kaikki perheen jäsenet sekä 

perheille tärkeät arjessa mukana olevat henkilöt.  

 

Aloitamme perheiden toiveesta erilaisia ryhmiä yhteistyössä 

Aie -sopimuksen tehneiden tahojen kanssa, Mikkelin Lapsi-

perheverkoston sekä muiden uusien kumppaneiden kanssa.  

 

Yhteistyökumppaneista mainittakoon muun muassa Viola ry., 

Perheasiainneuvottelukeskus, Mikkelin Naisvoimistelijat ja 

Chillaillaan -hanke. 

Selviytyjät -hanke 

Essi Matikainen, Kati Partti ja Ilona Halmesmäki 
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Liikuttava! Ryhmä - 2, Saimaa Stadiumin Älysalilla  
joka toinen keskiviikko klo 17.30–19 (19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 
14.11. ja 28.11.)  
 
Ryhmään mahtuu 15 henkilöä. Omavastuu 20 €/hlö.  
Ilmoittautumiset Essi Matikainen p. 050 477 6199 
 
 
Gladiaattorit -ryhmä koululaisille. Ryhmässä pääsee vauhdikkaa-
seen menoon ja oppimaan uusia temppuja erilaisten välineiden, 
pelien ja leikkien avulla. Ryhmä kokoontuu viitenä keskiviikko -
iltana klo 17–18 Urpolan koulun yläsalissa (10.10., 17.10., 31.10. 
7.11. 14.11.) 
 
Ryhmä maksaa Naisvoimistelijoiden jäsenmaksun 10 euroa ja 
mukaan mahtuu 15 henkilöä. Ohjaajina toimivat Mikkelin Nais-
voimistelijoiden liikuntaohjaajat. Tarvittaessa avustajia mukana. 
  
Ilmoittautumiset Essi Matikainen p. 050 477 6199 
 
 
SuperCorneriin oma vuoro erityislapsille ja -nuorille  
joka kuukauden 1. lauantai klo 9–11 (1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.)  
Yhteistyössä Chillaillaan -hanke.  
 
Ryhmään mahtuu 20 henkilöä. Omavastuu 5€/hlö/krt.  
Ilmoittautumiset Kati Partti p. 050 348 4738 

Syys -lokakuussa käynnistyy liikuntaryhmiä  

niin aikuisille kuin erityislapsillekin:  
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Erityisterhokerho jatkaa Kalevankankaan koulun tiloissa  
joka toinen maanantai klo 17.30–19 (17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 
12.11., 26.11. ja 10.12. (kerho on maksuton)  

Ohjelmaa lapsille, aikuisille ja koko perheelle. Osallistujien toiveet 
huomioidaan toiminnan sisällöstä. Yhteistyökumppaneina mm. LC 
Otavan Helmi, Seurakunta.  

Ilmoittautumiset Kati Partti p. 050 348 4738 

PopUp -puistotreffit perjantaiaamuisin klo 10-12. 7.9. Kitin puisto, 
5.10. Heizenpuisto, 2.11. Kiiskinmäen leikkipaikka ja 14.12. Pappi-
lanpuiston leikkipaikka.  

Koko perheelle: 

Käsityöryhmä joka toinen tiistai alkaen 30.10. klo 17–18.30 Omato-
rilla. Mahdollisuus käsityön ja kahvittelun lomassa keskusteluun ver-
taisten kanssa.  

Ryhmään ovat tervetulleita yksin- ja yhteishuoltajat sekä henkilöt, 
joiden kumppani on reissutyössä. Mukaan saa ottaa ystävän tai vaik-
ka oman vanhemman. Osallistujille maksuton.  

Ilmoittautumiset Ilona Halmesmäki p. 050 477 8977 

Yksin erityislapsiperheen arkea pyörittäville aikuisille: 

Vertaistukiryhmä vanhemmille:  

Vertaistukiryhmä vammaisen, pitkäaikaissairaan tai erityistä tukea 
tarvitsevien lasten vanhemmille Omatorilla to 30.8., 27.9., 1.11., 
29.11, ke 12.12. klo 17:30 -19:30. 

Ryhmän ohjaajina; Leijonaemo Kati Oinonen ja Kati Partti/Selviytyjät -
hanke vertaistuki@leijonaemot.fi, p. 045 806 1361 
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Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä toimii 

kymmeniä vapaaehtoisia ja yhdistys tekee tiivistä  

yhteistyötä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.  

Jos tarvitset vapaaehtoisen apua tai haluat itse lähteä  

mukaan vapaaehtoistoimintaan, niin ota rohkeasti  

yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin  

Kati Oinoseen p. 045 806 1361. 

Vapaaehtoiset apuna 
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Ennakkotietona ja kalentereihin merkittäväksi 
Seuraattehan tapahtumailmoittelua ja huomioitte, että osaan tapah-
tumista on ennakkoilmoittautuminen 

Vanhusten viikon tapahtumat 
Ma 8.10. ”Iloa ja turvallisuutta matkustamiseen” klo 12-15. Kiertoaje-
lu Mikkelissä, kahvit ja toimintapisteitä Mikkelipuistossa.  

Ti 9.10. ”SeniorSurf” klo 12-15 Omatorilla. Tutustumista hyvinvointi-
teknologiaan ja sähköisiin palveluihin. 
Ke 10.10. ”Aistien iloa -hyvinvointipäivä” Kyyhkylässä 

To 11.10. ”Tietoa, taidetta ja toimintaa -tapahtuma” Omatorilla sekä 
taidekävely Mikkelin keskussairaalassa. 

Pe 12.10. ”Iloa yhteisöllisestä ruokailusta” klo 11-12 Mikkelin virasto-
talolla seniorilounas  

Tulossa myös 
13.12. klo 14-16 Turvallinen koti  -turvallinen arki tilaisuus Kiiskinmä-
en päiväkeskuksessa 
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 Syksy 2018 tapahtumat  

Syyskuu 2018 
6.9. klo 12:00, OmaisOiva -vertaisryhmä, KANGASNIEMI 
6.9. klo 14:30, OmaisOiva -kahvila, MIKKELI 
11.9. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, HIRVENSALMI 
12.9. klo 17:30, Liikuttava ryhmä 1, MIKKELI 
 - Ilmoittautumiset p. 050 512 7083 
13.9. klo 14:00, Katse huomiseen -ryhmä  
omaishoitosuhteen päätyttyä, MIKKELI  
 - Ilmoittautumiset 10.9. mennessä p. 044 944 8493 
14.9. klo 10:00, Muistuttajat -ryhmä, JUVA 
17.9. klo 12:30, Miesten porina -kahvit, MIKKELI 
17.9. klo 14:00, Tilaa tunteille -ryhmä, MIKKELI  
 - Ilmoittautumiset 7.9. mennessä p. 044 944 8493 
18.9. klo 10:00, OmaisOiva -vertaisryhmän  
ensiapukurssi omaishoitajille, RISTIINA 
18.9. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, ANTTOLA 
18.9. klo 13:00 Omaishoitajien vertaispäivä, MIKKELI 
 - Ilmoittautumiset 11.9. mennessä p. 044 944 8493 
19.9. klo 13:00, Hetki Itselle -ryhmä, HAUKIVUORI 
 - Ilmoittautumiset 18.9. mennessä p. 044 944 8493 
19.9. klo 17:30 Liikuttava ryhmä 2, MIKKELI 
 - Ilmoittautumiset p. 050 477 6199 
20.9. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, MÄNTYHARJU 
20.9. klo 13:00, OmaisOiva -vertaisryhmä, RISTIINA 
21.9. klo 13:00, Vertaisryhmä (ESSOTE), PERTUNMAA 
24.9. klo 14:00, Hetki Itselle -ryhmä, MIKKELI 
 - Ilmoittautumiset 23.9. mennessä p. 044 944 8493 
27.9. klo 12:30, Hetki Itselle -ryhmä, MÄNTYHARJU 
 - Ilmoittautumiset 26.9. mennessä p. 044 944 8493 
27.9. klo 14:30, OmaisOiva -kahvila, MIKKELI 
27.9. klo 17:30, Leijonaemot -ryhmä, MIKKELI 

Sivu 
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19 
18 
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36 
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Lokakuu 2018 
2.10. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, HIRVENSALMI 
6.-7.10. klo 10:00, Ovet-valmennus työikäisille, KYYHKYLÄ 
 - Ilmoittautumiset 20.9. mennessä p. 045 806 1361 
15.10. klo 12:30, Miesten porina -kahvit, MIKKELI 
16.10. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, ANTTOLA 
18.10. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, MÄNTYHARJU 
18.10. klo 13:00, OmaisOiva -vertaisryhmä, RISTIINA 
19.10. klo 10:00, Muistuttajat -ryhmä, JUVA 
25.10. klo 14:30, OmaisOiva -kahvila, MIKKELI 

Marraskuu 2018 
1.11. klo 14:30, OmaisOiva -kahvila, MIKKELI 
1.11. klo 17:30, Leijonaemot -ryhmä, MIKKELI 
6.11. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, HIRVENSALMI 
9.11. klo 10:00, Muistuttajat -ryhmä, JUVA 
13.11. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, ANTTOLA 
15.11. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, MÄNTYHARJU 
19.11. klo 12:30, Miesten porina -kahvit, MIKKELI 
22.11. klo 13:00, OmaisOiva -vertaisryhmä, RISTIINA 
25.11. klo 10-14,Omaishoitajien kirkkopyhä Pitäjänkirkossa. 
 - Ilmoittautumiset 14.11. mennessä oman alueseura-
 kunnan työntekijälle tai ma, ti, pe p. 0400 143 250  
29.11. klo 14:30, OmaisOiva -kahvila, MIKKELI 
29.11. klo 17:30, Leijonaemot -ryhmä, MIKKELI 

Joulukuu 2018 
4.12. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, HIRVENSALMI 
11.12. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, ANTTOLA 
12.12. klo 17:30, Leijonaemot -ryhmä, MIKKELI 
13.12. klo 12:30, OmaisOiva -kahvila, MÄNTYHARJU 
13.12. klo 13:00, OmaisOiva -vertaisryhmä, RISTIINA 
13.12. klo 17:00, OmaisOiva -kahvila/Puurojuhla, MIKKELI 
14.12. klo 10:00, Muistuttajat -ryhmä, JUVA 

Sivu 
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28 
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18 
19 
22 
21 
19 

 
 

19 
36 
18 
21 
18 
19 
16 
22 

 
 
 

19 
36 

18 
18 
36 
19 
22 
41 
21 

Selviytyjät –hankkeen tapahtumia löydät sivuilta 35-36 
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Mikkelin alueella: 

Virka-aikojen ulkopuolella 
omaishoitotilanteeseen 

liittyvässä hätätilanteessa  
ota yhteys  

Mikkelin jaksohoito  
Kyyhkylään  

p. 040 359 7268 

 

Akuutissa terveyttä 
uhkaavassa hätätilanteessa 
soitto hätäkeskukseen 112 

Mikkeli Omaishoidon palveluohjaajat 
Mikkelin alue 
Päätökset ja jaksohoitojärjestelyt 
Jarmo Kaipainen p. 044 351 6683 
 
Pohjoinen alue (keskusta, Savisilta, 
Emola, Kaukola, Peitsari, Lähemäki) 
Sari Kemppainen p. 050 311 7136 
 
Ristiina ja Suomenniemi 
Irene Rämö p. 040 359 7056 
 
Eteläinen alue (Lehmuskylä, Kirjala, 
Nuijamies, Pitkäjärvi) sekä alle 18-
vuotiaiden omaishoitoperheet 
Henna Ikävalko p. 040 359 7355 
 
Kehitysvammaiset ja 
vaikeavammaiset yli 18v. 
Pirjo Sajapuro p. 044 734 5186 
 
Itäinen alue (Laajalampi, Urpola, 
Silvasti, Graani, Suonsaari, Visulahti 
Haukivuori 
Minna Turkki p. 040 359 7376 
 
Läntinen Alue (Siekkilä, Tusku, 
Kalevankangas, Rantakylä, Otava) 
Anttola 
Lea Makkula p. 044 794 4016 
 
Hirvensalmi 
Anne Tanttu p. 040 359 8007 

Juva 
Sari Asikainen p. 040 681 6229 
 
Kangasniemi 
Ulla Riikonen p. 040 731 6918 
 
Mäntyharju vanhukset,  
Virpi Outinen p. 044 770 7341 
vammaiset, p. 044 290 3736 
 
Pertunmaa vanhukset,   
Terhi Kämppi p. 040 359 7226 
vammaiset, p. 044 290 3736 
 
Puumala 
Anne Reinikainen p. 040 526 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 
 Hoivaosuuskunta Pelakuu 
 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! 

Jäsenedut 
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Puheenjohtaja 
Mali Soininen 
soininen.mali@gmail.com 
 
Toiminnanjohtaja 
Maarit Väisänen 
maarit.vaisanen@msol.fi 
p.044 308 4860 
 
Vapaaehtoistyönkoordinaattori 
Kati Oinonen  
kati.oinonen@msol.fi 
p. 045 806 1361 
 
Omaistoiminnanohjaaja 
Eija Kaihila 
eija.kaihila@msol.fi 
p. 050 512 7083 
 
Perhetoiminnan vastaava 
Kati Partti 
kati.partti@msol.fi 
p. 050 348 4738 
 
Perhetoiminnan kehittäjät 
Essi Matikainen 
essi.matikainen@msol.fi 
p. 050 477 6199 
 
 
Ilona Halmesmäki 
ilona.halmesmaki@msol.fi 
p. 050 477 8977 
 
Järjestöassistentti 
Jori Reinikainen 
jarjestoassistentti@msol.fi 
p. 044 944 8493  


