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Uudet tuulet toimistolla ja elämässä!
Toimistolla ovat tänä syksynä puhaltaneet uudet tuulet, kun
toiminnanjohtajan sijaisuuteen hyppäsi Jenni Uusitaival ja
järjestöohjaajana aloitti Leena Purhonen. Toivotamme edelliselle
järjestöassistentti Noralle lempeitä tuulia jatkoon ja
toiminnanjohtaja Katille antoisaa toimivapaata. Tervetuloa takaisin
ensi vuoden marraskuussa, Kati!
Työntekijöiden lisäksi syystuulet tuovat usein muutoksia meidän
kaikkien elämään. Osa muutoksista ovat odotettuja, jopa toivottuja.
Toiset muutokset taas tulevat yllättäen ja voivat tuntua raskailta.
Lapsi voi lähteä opintoihin ja itsenäistyä pienin askelin tai omaisen
sairaus voi edetä ja kunto romahtaa. Jotta jaksaisimme läpi
muutosten ja syksyn, on meidän pidettävä huoli omista
voimavaroistamme ja saatava tukea toisiltamme. Sitä
yhdistystoiminta on parhaimmillaan – tietoa, tukea ja toivoa arkeen!
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry tarjoaa tänäkin
syksynä niin henkilökohtaista tukea OivaHetkien muodossa kuin
vertaistukea OmaisOiva-ryhmissä. Lisäksi voimavaroja voi kerätä
liikunta-, luku- ja musiikkiryhmissämme sekä
virkistystapahtumissamme. Toimintatiedotteesta löydät koko
syksyn toimintamme, ja toimiston väki auttaa mielellään löytämään
juuri Sinulle sopivimman.
Tervetuloa mukaan ja toivottavasti tavataan syksyn aikana!

Jenni Uusitaival
Vs. toiminnanjohtaja
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Uudet työntekijät esittäytyvät
Lempeä tervehdys teille kaikille! Olen Jenni Uusitaival ja sijaistan
toiminnanjohtajaa reilun vuoden ajan. Olen osittainen paluumuuttaja, sillä
syntyjäni olen Mikkelistä, mutta nykyään perhe- ja työelämä jakautuvat
Etelä-Savon ja Keski-Suomen välille. Mikkeliin on ollut ilo palata 20 vuoden
jälkeen, kun kaupungissa on sopivasti tuttua ja uutta. Sydämeni sykkii
Savolle sekä työlle omaisten parissa. Omaishoito on minulle tuttua
työkenttää niin palveluohjaajavuosilta kuin järjestötyöstä erityistä tukea
tarvitsevien ja mielenterveysomaisten parista.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena näen
Etelä-Savon tulevaisuuden näkymät ja
mahdollisuudet hyvänä. Tärkeä paikka on
kuitenkin päästä vaikuttamaan tulevan
hyvinvointialueen järjestöyhteistyöhön ja siihen,
että omaishoitajat huomioidaan jatkossa
maakunnallisesti paremmin ja yhdenvertaisesti.
Vapaa-ajalla kerään voimia luonnosta, ja
useimmiten löydänkin itseni maastopyörän
selästä tai retkeilemästä.

Jenni Uusitaival
Vs. toiminnanjohtaja

Heipä hei! Olen Purhosen Leena ja olen aloittanut elokuussa työni täällä
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä järjestöassistenttina sekä
ohjaajana.
Ammatiltani olen yhteisöpedagogi sekä kokki ja
viihdynkin hyvin niin ihmisten kuin ruoanlaiton
äärellä. Omaishoitajuus on minulle aivan uusi
työkenttä, mutta ohjaustyöstä kokemusta
löytyy kaikenlaisten ihmisten kanssa. Vapaaaikani kuluu usein metsässä sieniä keräillen,
koiraa rapsutellen, videopelejä pelaillen ja
ystäviä nähden. Pidän myös valtavasti
ruoanlaitosta ja oman ruoan kasvattamisesta.
Toivottavasti tavataan vaikkapa ryhmien
merkeissä!
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Leena Purhonen
Järjestöassistentti sekä ohjaaja

Ovet-valmennus® omaishoitajille ja
läheisestään huolehtiville
Henkilöille, joiden läheinen on sairastunut tai vammautunut, ja jotka tarvitsevat tietoa ja osaamista
omaishoitoon liittyvissä asioissa. Osallistuminen ei vaadi sopimusomaishoitajuutta.
Valmennus on tarkoitettu erityisesti Sinulle, jonka perheessä omaishoitotilanne on uusi. Ovetvalmennus® ei korvaa kunnan lakisääteistä valmennusta (tietopaketti omaishoidosta, jonka
Essoten palveluohjaaja antaa kotikäynnillä).

Valmennuksessa saa tietoa:

Valmennuksen avulla:

- omaishoitotilanteen tunnusmerkeistä
- omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä
hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
- muutoksen kohtaamisesta
- hoivatyön ja avustamisen perusteista
- sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista

- oppii tunnistamaan ja vahvistamaan omia
voimavaroja
- voimaantuu ja saa keinoja omaan
jaksamiseen
- saa tukea samassa tilanteessa olevilta
- oppii erilaisia keinoja arjen hallintaan

Syksyn 2022 valmennukset:
Ovet Mikkeli - valmennus kaikille omaishoitajille (Käynnissä, täynnä)
Ovet Ristiina - valmennus kaikille omaishoitajille (Alkaa marraskuussa, 6krt.
valmennuksesssa on vielä tilaa)
Ovet-valmennus mielenterveyskuntoutujien omaisille Varkaudessa Hotel
Oscarissa viikonloppuna 22.-23.10. Valmennuspakettiin kuuluu materiaalit, majoitus
ja ruokailu molempina päivinä. Omavastuu majoittujilta 50€, päiväkävijöiltä 25€.
Lisätiedot ja Ilmoittautumiset 7.10. mennessä Mari Nykänen (Etelä-Savon OmaisOiva) p.
050 320 7771 tai Minna Kurvinen (Finfami ry.) p. 040 586 7359. Valmennus toteutetaan
yhteistyössä Savon Mielenterveysomaiset -Finfami ry:n sekä Etelä-Savon ja Varkauden
Omaisoivan kanssa.
Valmennus on osallistujille maksuton. Valmennuksiin on jatkuva
ilmoittautuminen ja niitä järjestetään eri paikkakunnilla aina kun ryhmä
täyttyy. Ota yhteyttä yhdistyksemme työntekijöihin tai laita sähköpostia
osoitteeseen: yhteydenotto@msol.fi.
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TOIMINTAKALENTERI
VERTAISTUKIRYHMÄT
Vertaistukiryhmät on tarkoitettu kaikille omaisestaan tai läheisestään huolehtiville.
Ryhmään osallistuminen ei edellytä omaishoidon sopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä.
Ilmoittaudu jokaiselle ryhmäkerralle viimeistään kokoontumista edeltävänä päivänä
joko ryhmän vetäjälle tai järjestöassistentille p. 044 944 8493. Muutokset
kokoontumisissa ovat mahdollisia. Seuraathan järjestöpalstaa sekä nettisivujamme
www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi mahdollisten muutosten varalta.
HAUKIVUORI
Ryhmä kokootuu Työnkulmassa (os.
Suojatie 16) klo 13-14.30 keskiviikkoisin
21.9., 26.10., 16.11. ja 14.12.

MÄNTYHARJU
Ryhmä kokoontuu Järjestötuvalla (os.
Liiketie 2) klo 13-14.30 torstaisin
15.9., 20.10. Marras- joulukuun
kokoontumiset varmistuvat myöhemmin.

HIRVENSALMI
Syksyn toiminta varmistuu myöhemmin.
Seuraathan ilmoitteluamme.

PERTUNMAA
Syksyn toiminta varmistuu myöhemmin.
Seuraathan ilmoitteluamme.

JUVA
Ryhmä kokoontuu Sampolan
kokoustilassa (os. Hiihtäjäntie 3)
klo 10-11.30 perjantaisin
16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.

PUUMALA
Ryhmä kokoontuu kunnantalon
alakerrassa (os. Keskustie 14) klo 11.30-13
tiistaisin 6.9., 4.10., 1.11. Joulukuun
kokoontuminen varmistuu myöhemmin.

KANGASNIEMI
Ryhmä kokoontuu 95-rakennuksella (os.
Kankaistentie 5) klo 13-14.30 torstaisin
8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

RISTIINA
Ryhmä kokoontuu Kahvila Saimaassa (os.
Brahentie 42) klo 12.30-14 keskiviikkoisin
7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12

MIKKELI
Ryhmä kokoontuu Omatorilla (os.
Porrassalmenkatu 21) klo 10-11.30
perjantaisin 16.9., 21.10. ja 18.11.

Ryhmä yhteistyössä Etelä-Savon
Muistiluotsin kanssa.

UIMAHALLIVUOROT
Osallistuminen ei edellytä omaishoidon sopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä.
Vuoroille voi osallistua silloin, kun itselle sopii. Ei ennakkoilmoittautumista.
RANTAKEIDAS, MIKKELI
Rauhallinen erityisryhmien uimahallivuoro
koko perheelle sunnuntaisin 4.9. alkaen.
Sisälle uimahalliin pääset 9.45 ja allasaika
on 10-11. Vuoro on maksuton.
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SAMPOLA, JUVA
Omaishoitajien uimahallivuoro torstaisin
1.9. alkaen kello 12-13. Maksu eläkeläisiltä
3,5€, muut 7€.

KUNTOSALIVUOROT
Osallistuminen ei edellytä omaishoidon sopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä. Ryhmiin
voi osallistua silloin, kun itselle sopii. Ei ennakkoilmoittautumista., tule rohkeasti mukaan!
Huomioithan, että yhdistyksellä ei ole vakuutusta kuntosalilla kävijöille. Jokainen
osallistuja siis huolehtii, että hänellä on voimassa oleva vakuutus tapaturmien varalta.
KUNTOSALI HAUKIVUORI
Haukihallin kuntosali (Keskustie 47). Vuoro
maanantaisin 5.9.-19.12. kello 10-11.
Syksyn omavastuumaksu 5€, saat
maksutiedot ensimmäisellä kerralla.

KUNTOSALI MIKKELI
Raviradantien kuntosali (os. Raviradantie
8-10). Vuoro tiistaisin 30.8.-20.12. klo 9-10.
Syksyn omavastuumaksu 5€, saat
maksutiedot ensimmäisellä kerralla.

KUNTOSALI KANGASNIEMI
Kunnantalon kuntosali (Kulku Otto
Mannisen tien puoleisesta päädystä)
tiistaisin 6.9. alkaen klo 10-11. Vuoro on
maksuton.

RYHMÄT ERI TEEMOILLA
Ryhmään osallistuminen ei edellytä omaishoidon sopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä.
Ilmoittautuminen etukäteen annettuun numeroon.
LUKUPIIRI
Ryhmä kaikille lukemisesta kiinnostuneille
omaishoitajille ja läheisille. Ryhmä
kokoontuu 14.9., 5.10., 26.10., 16.11 ja
7.12 Omatorilla kello 13-15. Seuraavalla
kerralla keskustellaan Malala Yousafzain ja
Christina Lambin kirjoittamasta kirjasta
Minä olen Malala: koulutyttö, jonka Taliban
yritti vaientaa.
Ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää
aikaisemmin ja lisätietoja p. 044 944 8493.

RISTIINAN ENTISTEN OMAISHOITAJIEN
KATSE HUOMISEEN-RYHMÄ
Ryhmä omaishoitajille, joiden hoidettava
on siirtynyt hoitokotiin tai menehtynyt.
Ryhmä kokoontuu torstaisin 15.9., 13.10.
ja 10.11. klo 12.30-14 Kahvila-Ravintola
Saimaassa (os. Brahentie 42).
Ilmoittaudu p. 045 806 1361
Lisää alkavia ryhmiä seuraavilla
aukeamilla.

HENKILÖKOHTAINEN KESKUSTELUTUKI
Yksilöllinen keskustelutuki kaiken ikäisille ja erilaisissa omaishoitotilanteissa oleville
henkilöille on tärkeä osa toimintaamme. Näissä tapaamisissa voit saada paitsi
tietoa myös tukea omaan jaksamiseen.
Keskustelutuen saaminen ei edellytä sopimusomaishoitajuutta. Keskustelutuki on
maksutonta ja luottamuksellista ja voidaan toteuttaa kasvokkain tai puhelimitse.
Saat varattua kiireettömän ajan itsellesi jättämällä yhteydenottopyynnön
järjestöavustajallemme puh. 044 944 8493 tai yhteydenotto@msol.fi.
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OMAISHOITAJA KOKEMUKSELLASI ON MERKITYSTÄ!
Omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutus (OKA®) alkaa
syksyllä, vielä ehdit hakea mukaan!
Onko sinulla kokemusta siitä, millaista on hoitaa apua tarvitsevaa
läheistä kotona? Haluaisitko sinä toimia omaishoidon
kokemusasiantuntijana?
OKA®-koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijan
tehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi: palveluiden kehittäminen,
ryhmänohjaus, tukihenkilötoiminta, luennointi, mediahaastattelut jne.
Voit itse vaikuttaa siihen, millaisiin tehtäviin tartut.
Kokemusasiantuntijana toimiminen ei edellytä virallista omaishoidon
sopimusta.
OKA®-koulutuksen kesto on noin 6kk. Koulutus sisältää etäopetusta
verkkokoulutuksena, lähiopetuspäiviä sekä itsenäistä työskentelyä.
Lisätietoa sekä hakulomakkeen löydät osoitteesta
www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/kokemusasiantuntijat/
Hakuaikaa on pidennetty! Haku päättyy 18.9. Haastattelut
järjestämme viikolla 40.
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WEBINAARIT
Omaishoitajaliitto järjestää hyvinvointiwebinaareja verkossa taas syksyllä
2022. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet jokaiseen webinaariin
löydät https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/ sivulta. Osallistuminen on
maksutonta.
YKSINÄISYYDEN VÄHENTÄMISEN JA
OSALLISUUDEN VAHVISTAMISEN
RESEPTEJÄ
15.09. klo 17.00–18.00
Webinaarissa käsitellään yksinäisyyttä ja
sen vaikutuksia sekä osallisuuden
merkitystä. Webinaarin tarkoituksena on
antaa välineitä, joilla voi ymmärtää ja
helpottaa omaa yksinäisyyden tunnetta.
Ilmoittaudu 12.9. mennessä.
KRIISIT OSANA ELÄMÄÄ
20.10. klo 17.00-18.00
Kriisit, surut ja menetykset kuuluvat
elämään. Kriisejä on monenlaisia, ja
jokainen meistä kohtaa ja käsittelee niitä
omalla tavallaan. Webinaarissa käsitellään
erilaisia kriisejä ja tapoja selviytyä. Kuinka
voi auttaa itseään kriisissä ja tunnistaa
omia selviytymiskeinoja? Ilmoittaudu
17.10. mennessä.

PALAUTUMISESTA OSA ARKEA
17.11. klo 17.00–18.00
Webinaarissa käsitellään kuormituksen
säätelyä sekä palautumisen keinoja.
Kuormituksen kertymistä voi havainnoida
sekä kehon että mielen kautta. Siihen on
myös monia vaivattomia keinoja vaikuttaa
– raskaankin arjen lomassa. Ilmoittaudu
14.11. mennessä.
KENEN ELÄMÄÄ ELÄN?
8.12. klo 17.00-18.00
Silloin kun huolehtii läheisestään, jää
itsestä huolehtiminen helposti taka-alalle.
Kiireinen arki ja uppoutuminen läheisen
auttamiseen voi saada omaishoitajan
unohtamaan itsensä. Velvollisuudentunto
tai syyllisyyden tunteet saattavat
houkutella ohittamaan omat tarpeet. Oma
hyvinvointi on kuitenkin edellytys sille, että
jaksaa huolehtia läheisestään. Ilmoittaudu
5.12. mennessä.

OMAISHOIDON OHJAUS JA NEUVONTA
Omaishoitajaliiton neuvontapuhelin

Liiton valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee
omaishoidon kysymyksissä läheistään tukevia, omaishoitajia ja
omaishoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia.
Numeroon 020 7806 599 voi soittaa ma–to kello 10–14.
Puhelun hinta on lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min
ja matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min.

Kysy omaishoidosta -chat

Omaishoitajaliiton ja sen jäsenyhdistysten neuvojat vastaavat chatin kautta
omaishoitoon liittyviin kysymyksiin.
Chatin kautta voit asioida ammattilaisten kanssa nimettömästi.
Chat palvelee ma-to kello 9–12 osoitteessa www.omaishoitajat.fi
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VAPAAEHTOISILLE
Järjestämme erilaista toimintaa ja koulutusta vapaaehtoisillemme yhteistyössä Mikkelin
vapaaehtoisverkoston kanssa. Lisäksi Omaishoitajaliitto järjestää erilaista toimintaa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset yhteydenotto@msol.fi tai Kati O. p. 045 806 1361
VAPAAEHTOISTEN PERUSKURSSI
Omatorilla (os. Porrassalmenkatu 21)
3.10., 6.10., 10.10. ja 13.10. klo 16.3019.30
VAPAAEHTOISTEN
VERTAISOHJAAJAKOULUTUS
Kirkonmäen seurakuntatalolla
(os. Otavankatu 9) 18.10., 1.11., 15.11.
klo 13- 16.00

5.12.2022 KANSAINVÄLINEN
VAPAAEHTOISTOIMINNAN PÄIVÄ
Tuhannet ihmiset tekevät tänäänkin
vapaaehtoistyötä rauhan ja kehityksen
edistämiseksi kansainvälisesti. Tänä
päivänä muistetaan erityisesti näitä ihmisiä,
jotka antavat omaa aikaansa paremman
tulevaisuuden puolesta.

VAPAAEHTOISTEN KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
29.11 klo 18 Mikkelin Tuomiokirkossa
VAPAAEHTOISTEN OHJAAJIEN
TYÖNOHJAUS JA RUOKAILU
8.12 klo 10 alk. (lisätiedot myöhemmin)

OMAISHOITAJALIITON OHJAAJAPÄIVÄT VAPAAEHTOISILLE RYHMÄNOHJAAJILLE
Lisätiedot www.omaishoitajat.fi/tapahtumat
KATSE HUOMISEEN -RYHMÄMALLI
27.9. klo 12–16
Katse huomiseen -ryhmä on omaishoitajille
suunnattu vertaisryhmätoiminnan malli,
joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella
surusta ja menetyksestä. Koulutuksen
aikana käydään läpi Katse Huomiseen ohjelmarunko, joka koostuu 7
aihekokonaisuudesta.
VERTAISRYHMÄN OHJAAJAKOULUTUS
18.10. klo 8.30 – 15.30 verkossa
Koulutuksessa osallistujat saavat tietoa
ryhmän ohjaamisesta ja omaishoidosta
sekä työvälineitä ryhmien ohjaamiseen.
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TUNNE VOIMAVARASI -RYHMÄMALLI
27.10. klo 9–12
Perehdytään Tunne voimavarasi -hankkeessa
kehitettyyn vertaisryhmämalliin ikääntyville
omaishoitajanaisille. Vertaisryhmämalli on
viiden tapaamisen kokonaisuus, ja sen
keskiössä on omien tarpeiden ja tunteiden
tunnistaminen, tunnesäätely sekä
voimavarat.
MUISTIMATKASTA RYHMÄTOIMINTAAN
1.12.
Ohjaajapäivässä tutustutaan Muistimatkaan,
joka antaa keinoja vaikeiden asioiden
puheeksi ottamisessa muistisairauden
kanssa. Päivässä saadaan ideoita yksilö - ja
ryhmänohjaukseen. www.muistimatka.fi

ERITYISLAPSIPERHEILLE
Järjestämme erilaista toimintaa alueemme
erityislapsiperheille. Seuraathan myös ilmoitteluamme
sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja nettisivuillamme.
UIMAHALLIVUOROT
Mikkeli:
Sunnuntaisin 4.9 alkaen klo 10-11
Rauhallinen ja maksuton uimahallivuoro sunnuntaisin
Rantakeitaan uimahallilla (Kunnanmäki 3, 50600 Mikkeli)
4.9.2022 alkaen. Sisälle pääsee 9.45 ja allasaika on 10-11.
Lisätietoja hallimestarilta: Minna Mustaparta p. 044 794
2164.
Juva:
Torstaisin 1.9 alkaen klo 12-13
Omaistaan/läheistään hoitavien oma uimahallivuoro
torstaisin Juvan Sampolassa (hiihtäjäntie 3, 51900 Juva)
Maksu eläkeläisiltä 3,5e, muilta 7e. Mikkelin seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry ylläpitää vuoroa.
SUPERCORNER-VUOROT
Lauantaisin 1.10, 5.11 ja 3.12 klo 9-11 (hiljainen vuoro). Ranneke
on voimassa koko päivän.
Tervetuloa pitämään hauskaa omaishoitajaperheiden omalle
SuperCorner-vuorolle Saimaa Stadiumille (Raviradantie 22b)
Pääsymaksu kerralta on 17e/hlö tai yhdistyksemme jäsenkortilla
15e/hlö. Avustajat ovat tervetulleita maksutta. Ei
ennakkoilmoittautumista.
ISOVANHEMPIEN VERTAISTUKIRYHMÄ
13.9 klo 12-14 Omatorilla (os. Porrassalmenkatu 21)
Tervetuloa erityislasten isovanhemmille tarkoitettuun
vertaistukiryhmään. Ryhmässä keskustellaan
luottamuksellisesti arjen kokemuksista kahvikupposen
äärellä.
Ilmoittaudu viimeistään 12.9 järjestöassistentti
Leenalle 044 944 8493.

12

VERTAISTUKI-ILTA NEPSYNUORTEN VANHEMMILLE
Tervetuloa itsenäistyvien ja itsenäistyneiden nepsynuorten
vanhemmille tarkoitettuun iltaan ti 20.9. klo 17.30-19 Omatorille
(os. Porrassalmenkatu 21)
Kun nepsynuori kasvaa ja itsenäistyy, voi vanhemman rooli muuttua
ja eteen tulla uusia asioita. Vertaistuki-illassa jaetaan kokemuksia sekä
saadaan vinkkejä ja virkistystä. Tarjolla iltapalaa.
Ryhmässä keskustellaan luottamuksellisesti. Paikalla vertaisohjaajat
Ulla ja Esko sekä yhdistyksen työntekijä Jenni.
Ilmoittautumiset pe 16.9. mennessä Kati O. p. 045 806 1361

LEIJONAEMOT- VERTAISTUKIRYHMÄ ERITYISLASTEN
VANHEMMILLE
Erityislasten vanhemmille tarkoitettu vertaistukiryhmä aloittaa taas
toimintansa syksyn aikana vapaaehtoisen Merjan ohjaamana.
Seuraathan ilmoitteluamme!
VÄRITYSKUVIA
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Kuvat: ryhmärenki.fi

Jäsenyys
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki asiasta
kiinnostuneet, omaisestaan/läheisestään huolehtivat, omaishoidon tuen saajat sekä
omaishoitajien parissa työskentelevät ammattilaiset.
Jäsenmaksu 25€/vuosi
Voit myös liittyä kannatusjäseneksi, oman valinnan mukaan summalla
50€, 70€, 100€ tai enemmän.
Jäseneksi voit liittyä soittamalla: p. 044 944 8493
tai osoitteessa: https://omaishoitajat.fi/jasenasiat/

Jäsenenä saat
Lähellä -lehden vuosikerran (4 numeroa vuodessa)
Yhdistyksen toimintatiedotteen n. kolme kertaa vuodessa
Omaishoitajan palveluoppaan sekä omaishoitajien loma- ja
kuntoutuskalenterin
Ohjausta ja neuvontaa sekä tukea omaishoitoperheen
elämäntilanteeseen
Alennuksia paikallisista yrityksistä
Jäsenetuja yhteistyöyrityksiltä

Kiitos kannatusyrityksillemme!
Graanin Apteekki
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica
Jalkahoitopalvelu Anne Tuukkanen
Kyyhkylä Oy
MarskiData Oy
Hautaustoimisto Mielonen Oy

Mikkelin Toimistotarvike
Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta
Puistokukka Kati Rantalainen Ky
Savon Hautaustoimisto Ay/Savonkukka
Geriwell Oy
Mikkelin 8. apteekki Ristiina
Suur-Savon Osuuspankki
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KUKKAKAUPAT:
Neiti Neilikka 050 4333 485 - 10% alennus
Puistokukka 015 212 685 - 5 % alennus
Savonkukka, Savon Hautaustoimisto Ay
015 211 905 - 10 % alennus kaikista kukista

JÄSENKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ
ALENNUKSET:
APTEEKIT:
Apteekki Stella 015 760 0200 - 5 % alennus
Souvenaid ravintolisä juomista ja 5 % alennus
Orionin D-vitamiineista
Ristiinan apteekki 015 740 7700 - 10 %
alennus ns. vapaan kaupan tuotteista (ei
lääkkeet)
Mäntyharjun Apteekki 010 524 7720 - 10%
alennus Orionin normaalihintaisista
perusvoiteista ja Souvenaid-ravintolisistä

PESULAT:
Quick Shop kemiallinen Pesula 015 214 362
- 10 % alennus

HYVINVOINTI- JA KAUNEUS:
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica 044
020 1402 - täydellisen jalkahoidon tai
kasvohoidon yhteydessä ilmainen käsinaamio ja
-hieronta
Jalkahoitopalvelu Anne 040 5590 376 - 10 %
alennus jalkahoidosta
Kirkkopuiston jalkahoitopalvelut 040 5200
070 - 15% alennus hoidoista
Arkihoiva ja hieronta Salla, Ristiina 040 5613
104 - 10 % alennus hierontapalveluista
Lyhytterapiapalvelu Pohdinnanpaikka 041
314 3434 - 10% alennus, ajanvarauksen
yhteydessä käytä koodia: Msolry jäsen.
KAMPAAMOT:
Parturi-kampaamo Hair Shop 015 362 106 5 % alennus
Kampaamo-parturi Salon Riley 015 164 714 10 % alennus
Parturi-kampaamo Ahotie 015 213 308 - 15
% alennus
Parturi-kampaamo Soile, Hirvensalmi 015 451
290 - 10% alennus
Ristiinan Parturikampaamo, Ristiina 015 455
882 - 15% alennus tuotteista ja 5% alennus
palveluista
Parturi-kampaamo In-diko, 015 161 010 10% alennus palveluista.
KELLOLIIKKEET:
Kelloliike Pylvänäinen Oy 015 161 672 - 1520 % normaalihintaisista tuotteista
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TOIMISTOTARVIKE- JA ATK-LIIKKEET:
Mikkelin Toimistotarvike Oy 015 163 317 20 % alennus toimistotarvikkeista ja 10%
alennus tulostintarvikkeista, muut
tuotekohtaiset alennukset
VAATELIIKKEET:
Miss Elena Ky 015 3633 91 - 10 % alennus
kaikista tuotteista
Nykynainen 015 211 332 - 10 %
normaalihintaisista tuotteista, käytössä
leimakortti ja kun 10 leimaa täynnä ostos
maksaa vain 20€
Lady Lisa 015 361 341 - 10 % alennus
HAUTAUSTOIMISTOT:
Hautaustoimisto Mielonen 015 162 222 10% hautauspalveluista
Mäntyharjun Hautauspalvelu 040 3537 114
- 10% hautauspalveluista ja kukista
KAHVILAT JA RAVINTOLAT:
Lounaskahvila Puulanaitta, Hirvensalmi 010
439 1140 - Kahvi + pulla 3 euroa
Harjun Helmi, Haukivuori 050 4308747 - iso
kahvi + kahvileipä 3€, lounas 8€ ja pizzat alk. 8€
Kahvikulma, Juva 040 6879950 - lounas 10€
Kahvila-ravintola Saimaa, Ristiina 050
4499322 - pulla kahvit 3€ yhteishintaan ja -10%
kahvilatuotteista
Kahvila Reissupannu, Kangasniemi 040 505
0041, 1.3.2021 alk. käyttöön leimakortti: 1 leima
5 euron leivonnais- ja virvokeostoksesta, 10
leiman jälkeen ilmaiset pullakahvit yhdelle
LIIKUNTAPAIKAT
SuperCorner, Mikkeli 020 769 9099 Peruslippu 14€

Yhteystiedot
__________________________________

Mali Soininen
Puheenjohtaja
soininen.mali@gmail.com

Jenni Uusitaival
Vs. toiminnanjohtaja
(sijaisuus)
Puh. 044 308 4860

Emmi Sorjonen
Omaistoiminnan vastaava,
OmaisOiva-toiminta
emmi.sorjonen@msol.fi
Puh. 050 470 2899

Emmi Löppönen
Omaistoiminnan kehittäjä
OmaisOiva-toiminta
emmi.lopponen@msol.fi
Puh. 050 512 7083

Kati Oinonen
Omaistoiminnan kehittäjä,
OmaisOiva-toiminta
kati.oinonen@msol.fi
Puh. 045 806 1361

Leena Purhonen
Järjestöavustaja/ohjaaja
jarjestoassistentti@msol.fi
Puh. 044 944 8493

yhteydenotto@ msol.fi

Meidät löydät:
Porrassalmenkatu 21, 2 krs. 50100 Mikkeli
www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi
Mikkelin Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Kati Partti
Toimivapaalla

tunnistaomaishoitaja
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Omaishoitajat MLI

