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  Puheenjohtajan tervehdys 
          Mali Soininen 

Hyvä omaishoitoyhteisömme 

Syksyn värit hehkuvat jo ympärillämme. 
Syvin vihreys kaartuu keltaista kohti. Pu-
nainen hiipii maisemaan. 

Yhdistyksemme toimijat palavat taas ha-
lusta työhön, osallistumiseen ja vaikutta-
miseen. Myös  Sinut, viestimme lukija, kut-
summe  mukaan syksyn toimintaan kohen-
tamaan omaa hyvinvointia, rakentamaan 
omaishoitoyhteisöämme ja vaikuttamaan. 

Kevättä kohden kuulimme paljon viestiä 
kuntien ja Essoten talouden painiskeluista. 

Halusimme vaikuttaa asiassamme. Kesän alussa juuri ennen lomia veimme 
väkevästi sanomaamme Essoten valtuustolle ja hallitukselle. Erityistä tukea  
tarvitsevien lapsiperheiden ryhmä ja Selviytyjät - hanke  kokosi lapsiperhei-
den palvelukokemukset ja -odotukset kansalaisadressiksi.  

Edustava ryhmä luovutti adressin Essoten valtuustolle kesän taitteessa. Ad-
ressi oli painavaa arviointia lasten ja perheiden erityispalveluista ja niiden 
kehittämistarpeista. Meitä kuultiin.  Näin yhdistys vahvisti kuntakansalaisten 
ja päättäjien välistä avointa kohtaamista, rakensi vuorovaikutusta ja edisti 
luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. 

Veimme kesällä muutakin elämyksellistä tietoa Essoten valtuustolle ja halli-
tukselle. 

Näyttelijä -ohjaaja Tarja Pyhähuhdan ohjaama taidedokumentti  ”Muistojen 
medaljonki” voitti   dokumenttielokuvien kansallisten kilpailujen ensimmäi-
sen palkinnon kesäkuussa. Se kertoo neljän kangasniemeläisen  
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naisen tarinan puolisonsa omaishoitajana. Yhdistyksemme esitti palkitun 
dokumentin  Essoten valtuustolle. Halusimme koskettaa poliittisia päättäjiä 
taidelähtöisellä elämäntarinalla omaishoitajuudesta. Ja kyllä kosketti.  

Dokumentti on parhaillaan  kilpailemassa kansainvälisillä dokumenttielo-
kuvien festivaaleilla Hollannissa kansainvälisestä palkinnosta. Kunniaa 
Suomen omaishoitajille. 

 

Liikautimme kesällä Essoten hallitusta myös esittämällä hallituksen jäsenille 
kuvalähtöisen kertomuksen Omaishoitajan arjesta. Omaishoitajat olivat itse 
valokuvanneet arkeansa niin konkreettisin kuin symbolisin kuvin.  
Kuvasarjasta ja siihen liitetyistä lyhyistä tunnelähtöisitä lauseista löytyi 
sellainen kuva omaishoidosta, joka kohotti päättäjien ymmärrystä 
merkittävällä tavalla. Samalla kerroimme Omaishoitajien kehittäjäkumppani-
valmennuksesta ja kiinnitimme kehittäjäomaishoitajia Essote -yhteistyöhön. 

  

Yhdistyksemme on avainasemassa  omaishoitoon liittyvää  toimintaa 
koskevassa päätöksenteossa. Haluamme vaikuttaa siihen ajatukseen, että 
Essoten palvelujen kestävyys perustuu kauaskantoiseen  suunnitteluun ja 
perusteltuihin valintoihin.  Yhdistyksemme tehtävä on vaikuttaa omaishoidon 
palveluketjun kestävyyteen ja yhdistyksemme tekemän työn osuuteen siinä.   
Päätöksiä ei tehdä tyhjiössä. Meitä avainjärjestöjä tarvitaan mukaan 
kumppaneina . 

 

Ja parasta on, että saamme tarjota omannäköistä kokemuspohjaista tietoa 
päättäjille ja viran haltijoille. 
Aina on vaikuttamisen aika. Hyvää tekeviä ihmisiä tarvitaan! Ole mukana. 
Vaikutetaan. 

 

 

Mali Soininen 
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Uusi työntekijä esittäytyy 
Emmi Löppönen 

Moi!  

Olen Emmi Löppönen ja aloitin uutena järjestö-
assistenttina elokuun alussa. Ensimmäinen tuli-
kokeeni onkin ollut tämän toimintatiedotteen 
kokoaminen! 

Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi, mutta 
olen työurani aikana ehtinyt tekemään myös 
monenlaista muuta, mm. kaupan alalla ja maala-
rina. Päädyin hakemaan tähän työhön, koska 
halusin muutosta hyvin fyysisen työn jälkeen ja 
halusin myös kokemusta järjestötyöstä. Näiden 
ensimmäisten viikkojen aikana olen viihtynyt 
uudessa työssäni todella hyvin!  

Odotan kovasti, että pääsen tutustumaan teihin 
yhdistyksen jäseniin, hymyillään kun tavataan! 
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AVOIMET KAHVILAT 

Palvelutalo Pietarinpirtti 

ke 18.9.2019 kello 13–15 

Pietarinkatu 7-9, MIKKELI 

Perhekoti Tarula 

ke 16.10. 2019 kello 13 

Koivurinne 6, MIKKELI 

Jaanan Helmi 

ke 13.11.2019 kello 13 

Vanha Juvantie 938, MAIVALA 

ILMOITTAUTUMISET OSALLISTUMISESTA 
VIIKKOA ENNEN P. 044 9448493 

Omaiskahvilat Mäntyharjulla 

torstaisin 26.9. / 24.10. / 21.11.  klo 12.30 

Setlementin tiloissa (Pyhävedentie 4) MÄNTYHARJU 

Ei ilmoittautumisia etukäteen 

Tule hengähtämään hetkeksi yksin tai läheisesi kanssa.  

Kahvittelun lomassa keskustelemme ajankohtaisista asioista 
ja vierailuilla tutustumme eri palveluiden tarjoajiin.  
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Nukutko hyvin? 

Nukkuminen on merkittävä osa ihmisen vuorokausirytmiä; ihminen nukkuu 

kolmasosan elämästään! Unella on kehon ja aivotoiminnan kannalta useita 

elintärkeitä tehtäviä: Unen aikana mm. aivo-selkäydinneste huuhtoo aivojen 

soluvälitiloja ja kuljettaa niihin kertyneitä kuona-aineita pois elimistöstä. Tä-

män ”aivopesun” lisäksi uni vahvistaa hermoyhteyksiä, mikä on erityisen tär-

keää muistin ja oppimisen kannalta. Unen aikana aivot myös karsivat turhaa 

tietoa, mikä säästää energiankulutuksessa ja tehostaa aivojen toimintaa.  

Unessa on sekä syvän että kevyemmän unen vaiheita. Keskimäärin uni jak-

sottuu noin 1,5 tunnin jaksoihin, joista ensimmäiset ovat yleensä syvän unen 

vaiheita. Syvä uni on palautumisen kannalta oleellinen univaihe, jolloin keho 

rauhoittuu, syke laskee ja aivosähkötoiminta hidastuu. Mikäli syvää unta ei 

saa yön aikana, sitä kannattaa tavoitella vaikkapa päiväunilla. Näin on mo-

nesti tilanteissa, joissa esimerkiksi hoidetaan toista henkilöä päivin ja öin. 

Aamua kohti uni kevenee ja ns. REM- eli vilkeunivaiheen määrä lisääntyy. 

REM -uni on tärkein unennäkövaihe ja sellaisenaan tärkeä osa psyykkistä toi-

pumista. Tämän univaiheen aikana aivot ovat lähimpänä hereillä oloa ja on 

tyypillistä, että ihminen havahtuukin hereille sen aikana.  

On täysin normaalia olla hereillä yön aikana. Se voi liittyä genetiikkaan ja ih-

misen historiaan; aikaan, jolloin oli välttämätöntä heräillä yöllä tekemään 

”turvatarkastuksia”. Mikäli heräämisen jälkeen on vaikeus nukahtaa uudel-

leen ja unettomuus alkaa vaivata sekä vaikuttaa toimintakykyyn, on syytä 

alkaa tutkia syitä unettomuudelle. Uni on herkkä terveysmittari, johon heijas-

tuu sekä fyysinen että psyykkinen kuormittuneisuus. Toisinaan ihminen alkaa 

huonosti nukutun yön jälkeen pelätä, ettei saa nukuttua seuraavanakaan yö-

nä, mikä lisää ahdistuneisuutta ja unettomuus alkaa toimia itseään toteutta-

vana kehänä. Tällaisia ajatusmalleja on hyvä oppia tunnistamaan, sillä niihin 

voidaan vaikuttaa ja parantaa sitä kautta unen – ja elämänlaatua.  

Emmi Sorjonen 
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Unettomuutta voidaan helpottaa ja unen laatua sekä nukahtamisnopeutta 

parantaa monin eri keinoin. Vaikka unilääkkeitä käytetään paljon, on hyvä 

muistaa, että ne toimivat vain tilapäisenä hoitokeinona. Unettomuuden hoi-

dossa on katsottava syvemmälle unihäiriön syihin ja pohdittava mitä voisi 

tehdä toisin. Unta voi oppia. Kognitiiviset käyttäytymisterapian (KKT) mene-

telmät ovat tutkituin ja yksi tehokkaimmista menetelmistä unettomuuden 

hoidossa1. Se perustuu ajatukseen, että unen häiriintymiseen vaikuttavat 

monet eri tekijät ja siksi menetelmiäkin pitäisi olla useita.  

Omaishoitajien keskuudessa on nähty selkeä tarve löytää keinoja unen laa-

dun parantamiseksi. Mikkelissä aloittaa Unihuoltamo -ryhmä, jossa saa tie-

toa unesta ja sen merkityksestä, tunnistetaan omaan uneen liittyviä käsityk-

siä ja myyttejä sekä opetellaan tehokkaita rauhoittumis- ja rentoutumiskei-

noja. Unihuoltamon tarkoituksena on parantaa unen laatua ja edistää toi-

mintakykyä KKT-hoitomalleissa käytetyin keinoin vertaistukea unohtamatta. 

Ryhmä kokoontuu syyskuun aikana yhteensä neljä kertaa Mikkelin Omatoril-

la.  

Voit ottaa minuun myös yhteyttä uneen liittyvissä asioissa p. 050 470 2899 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Järnefelt, H. Psykologiset hoitomuodot tehoavat unettomuuteen. SLL 2017. 
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Miesten vuoro 

Avoin ryhmä kaikille miesomaishoitajille 

Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 13-14:30 

23.9. Etelä-Savon Muistiluotsissa      

Porrassalmenkatu 26 

21.10. Omatorilla      

Porrassalmenkatu 21, 2.krs 

18.11. Etelä-Savon Muistiluotsissa    

Porrassalmenkatu 26 

Mukana järjestämässä MSOL ry, 

OmaisOiva, Muistiluotsi ja Essote 

Vapaaehtoistoiminta 

Otattehan yhteyttä toimistollemme p. 044 944 8493 

jos tarvitsette vapaaehtoisapua kaveriksi läheisellen-

ne esimerkiksi vertaisryhmän kokoontumisen ajaksi. 
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OmaisOiva –vertaisryhmät 

Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat. Osallistuminen 

ei edellytä omaishoidon tuen saamista eikä yhdistyksen jäsenyyttä! 

Lisätietoja toimistolta p. 044 944 8493 

Puumala 

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla (Kirkkotie 1) tiistaisin     

24.9. / 29.10. / 26.11. klo 11-12:30 

Lisätietoja  Sirkku Moisio p. 040 7477581 

Ristiina 

Ryhmä kokoontuu Ravintola Saimaassa (Brahentie 42) torstaisin  

22.8. klo 13-15 / 19.9. klo 12-15 / 24.10. klo 13-15 / 

21.11. klo 12-15 / 19.12. klo 13-15 

Hirvensalmi 

Ryhmä kokoontuu Hirvensalmen kunnantalolla (Keskustie 2) 

tiistaisin 17.9. / 15.10. / 12.11. kello 12.30-14 

Lisätietoja Eija Kaihila / MSOL ry p. 050 512 7083 tai 

Riitta Halonen / Muistiluotsi p. 040 559 2000 
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Kangasniemi 

Ryhmä kokoontuu Seurakuntakeskuksen alasalissa (Kirkkoniementie 2) 

jokaisena torstaina 5.9.2019 alkaen klo 12 -13.30 

Lisäksi omaishoitajien kuntosalivuoro jokaisena tiistaina  

3.9.2019 alkaen klo 10 -11 Kangasniemen kunnantalon kuntosalilla. 

Pertunmaa 

Perjantaiseura kokoontuu Jokituvalla (Virastokuja 1) perjantaisin 

20.9. / 18.10. / 15.11. / 13.12. klo 12.30-14 

 

Anttola 

Ryhmä kokoontuu Ravintola-Kahvila Ninnissä   

(entisen Osuuspankin kokoustilassa) tiistaisin   

10.9. / 8.10. / 5.11. / 3.12 klo 12.30-14  

Juva 

Muistuttajat kokoontuu Jokikodin Verstaalla 

(Sairaalatie 6) perjantaisin 

27.9. / 25.10. / 15.11. / 13.12. 

klo 10 -11.30 
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Omaishoito; enemmän kuin hoitoa 
Maarit Väisänen 

Oletko tullut pohtineeksi millaista ku-

vaa omaishoito luo teistä perheenä tai 

pariskuntana? Asettaako se teidät 

tiettyyn muottiin? Yhteiskunnassa 

omaishoito nähdään yleensä hoitona 

ja hoivana; lääkkeiden annosteluna, 

pesuissa, pukemisessa tai ruokailuissa 

avustamisena. Ja kuitenkin, se on pal-

jon enemmän. Jotain, mitä palveluin 

ei pysty korvaamaan.  

Se mitä perheessä päivän mittaan tapahtuu ja millaisista asioista omainen 

kantaa huolta puolisona tai vanhempana, on harvoin näkyvää. Se on vä-

littämistä, yhteisten hetkien ja hyvänmielen vaalimista, kannustamista, loh-

duttamista, asioiden kertaamista, keskustelemista, huolta voinnin muutok-

sista, avuttomuutta hädän hetkellä, sosiaalisten suhteiden vaalimista ja rak-

kautta. Itkua ja naurua. Asioita, joista vaietaan tai joista keskustellaan 

luottoystävien kanssa, vertaisryhmissä, valmennuksissa ja yksilötapaamisis-

sa. Elämää, johon läheisen pitkäaikaissairaus, vamma tai avun tarve on 

asettunut pysyväksi osaksi. Elämää, jota eletään kaikesta huolimatta ja jos-

ta jokainen perhe haluaa itse päättää.  

Haluamme, että juuri Sinä tulet kuulluksi ja nähdyksi omassa elämässäsi 

merkittävänä tekijänä. Niine vahvuuksinesi ja heikkouksinesi, joita sinulla 

on ja jotka sinun läheisesi näkee ja ymmärtää. Toivomme, että koet meidän 

yhteisömme niin turvalliseksi ja tarpeelliseksi, että tulet mukaan toimin-

toihimme ja otat meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä. 

Syksyllä kiinnitämme huomiota hyvinvoinnin eri osa-alueisiin ja tuomme  
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Haluaisitko keskustella elämäntilanteestasi? Herättääkö läheisesi 
käytös kysymyksiä? Pohditko omaa jaksamistasi? Toivoisitko 
kuuntelijaa ja ymmärtävää keskustelukumppania? Haluaisitko te-
rapeuttista keskustelutukea? 

Olemme täällä sinua varten. Keskustelutuki on maksutonta.   

Varaa aika yhteiseen keskusteluhetkeen puhelimitse tai sähköpostilla 
(etunimi.sukunimi@msol.fi): 

 
Eija Kaihila (sosionomi amk) p. 050 512 7083 
 

Emmi Sorjonen (psykologian kandidaatti) p. 050 470 2899 
 

Maarit Väisänen (YTM, opiskelee lyhytterapiaa) p. 044 308 4860 

syksyyn uutta ryhmätoimintaa mm. ravitsemuksen ja unen huollon -

teemoilla. Molemmat uudet ryhmät (Arkitaiturit ja Unihuoltamo) käynnisty-

vät heti syyskuun alussa, joten kannattaa olla nopea. 

 Hyvinvoinnin tueksi järjestämme myös tiedollisia hetkiä. Pitääkö olla huolis-

saan -illat järjestetään varsinkin työikäisiä omaisia ajatellen ja 28.11. keski-

tymme omaishoidon lakikysymyksiin Omatorilla.  

Jotta saisimme elämää omaishoidon ympärillä näkyväksi, nostamme tätä asi-

aa esille sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissamme omaishoitoviikon aika-

na (vko 48). Mikäli haluat tuoda oman tarinasi esille esimerkiksi blogikirjoi-

tuksen muodossa, niin otamme sen ilolla vastaan.  

Nähdään ja kuullaan sekä ihmetellään syksyn väreihin asettuvaa luontoa! 

Yksilöllistä keskustelutukea omaistaan hoitaville 
Yksilöllistä keskustelutukea  

omaistaan hoitaville 
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OMAISHOITAJIEN VIIKKO 

Su 24.11. Valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä 

Mikkelin tuomiokirkossa. Jumalanpalvelus klo 10 ja 

sen jälkeen tilaisuus seurakuntakeskuksessa 2. krs 

Savilahdenkatu 20. Ilmoittaudu oman alueesi diako-

niatyöntekijälle 15.11. mennessä. 

Ma 25.11. klo 11-14 Olemme tavattavissa Mikkelin 

keskussairaalan OLKA-pisteellä 

Ti 26.11. Kokemustila Omatorilla. Miltä omaishoito 

näyttää ja tuntuu. 

Ke 27.11. Kokemustila Omatorilla. Miltä omaishoito 

näyttää ja tuntuu. 

To 28.11. klo 10-13 Olemme tavattavissa Mikkelin 

keskussairaalan OLKA-pisteellä 

Kuinka lakia luetaan -luento ikäihmisille Omatorilla    

klo 14-16 

Kuinka lakia luetaan -luento työikäisille Omatorilla    

klo 17-18.30  

Omaishoitajien viikon ohjelma voi päivittyä syksyn mittaan, 

seuraathan ilmoitteluamme paikallislehdissä ja somessa. 
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Mikkeli  
Päätökset ja jaksohoitojärjestelyt 
omaishoidon toimisto 
palveluohjaaja 
Jarmo Kaipainen p. 044 351 6683 
Pohjoinen alue (keskusta, Savisilta, 
Emola, Kaukola, Peitsari, Lähemäki) 
palveluohjaaja 
Sari Kemppainen  p. 050 311 7136 
Läntinen alue ja Anttola (Siekkilä, 
Tusku, Kalevankangas, Rantakylä, 
Otava)  
palveluohjaaja 
Lea Makkula p. 044 794 4016 
Itäinen alue 
(Urpola, Silvasti, Graani, Suonsaari, 
Visulahti) 
palveluohjaaja 
Minna Turkki p. 040 359 7376 
Eteläinen alue ja Haukivuori 
(Laajalampi, Lehmuskylä, Kirjala, Nui-
jamies, Pitkäjärvi) 
palveluohjaaja 
Anne Tanttu p. 0403598007  
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 
Omais-ja perhehoidon  
sosiaalityöntekijä 
Nina Lukkarinen p. 0403598948 

 

Hirvensalmi ja Pertunmaa 
(vanhukset) 
palveluohjaaja 
Terhi Kämppi p. 040 359 7226 
 

Pertunmaa 
vammaiset  
Kati Jääskeläinen p. 044 290 3736 
 

Juva  
palveluohjaaja 
Sari Asikainen p. 040 681 6229 
vanhukset  
Satu Kämäräinen p. 0400 293 806 
vammaiset  
Maarit Mahrberg p. 0400 537 808  
 
Kangasniemi 
palveluohjaaja 
Ulla Riikonen p. 040 731 6918 
palveluohjaaja/ 
omaishoidon terveystarkastukset 
Sirpa Tarvonen p. 040 678 1100 

 
Mäntyharju  
vanhukset 
Virpi Uotinen p. 044 770 7341 
vammaiset 
Kati Jääskeläinen 
p.044 290 3736 
 
Puumala 
palveluohjaaja 
Anne Reinikainen 
p. 040 526 0714  

Essoten omais- ja perhehoidon palveluohjaajat 

tiedustelut ja yhteydenotot: 
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PUUROJUHLA 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja     

Läheiset ry järjestää jäsenilleen      

puurojuhlan Mikkelin Upseerikerholla 

12.12.2019 klo 17  

Ilmoittaudu mukaan 3.12. mennessä 

p. 044 944 8493 
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Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäseneksi voivat 

liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet, omaisestaan/läheisestään 

huolehtivat, omaishoidon tuen saajat sekä omaishoitajien pa-

rissa työskentelevät ammattilaiset. 

Jäsenyys 

JÄSENMAKSU 25€/vuosi 

 

KANNATTAJAJÄSENMAKSU  

50€, 70€, 100€ tai enemmän/vuosi 

 

Kannattajajäsenmaksu ohjautuu lyhentämättömänä 
paikallisjärjestön jäsenistön hyväksi. 

Jäsenenä saat 
• Lähellä -lehden (4 numeroa vuodessa) 

• Yhdistyksen toimintatiedotteen 3 kertaa vuodessa 

• Omaishoitajan palveluoppaan sekä omaishoitajien loma- ja 
kuntoutuskalenterin 

• Ohjausta ja neuvontaa sekä tukea omaishoitajaperheen elä-
mäntilanteeseen 

• Jäsenedun osallistuessasi retkiin ja tapahtumiin, joissa on 
omavastuu 

• Alennuksia paikallisilta yrityksiltä 

• Jäsenetuja MSOL ry:n yhteistyöyrityksiltä 
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LÄMMIN KIITOS  

KANNATTAJAJÄSENILLEMME! 

• 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 

• Polaria Oy 
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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 
Emmi Löppönen 
jarjestoassistentti@msol.fi 
p. 044 944 8493  


