Etelä-Savon
Pieksämäki &
Savonlinnan seutu

Tietoa yhdistyksestä
Pieksämäen Omaishoitajat ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien
sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellamme. Toiminta-alueemme on Pieksämäki lähialueineen
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö, joka on kiinnostunut omaishoidon asioista ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenmaksu
on 25€. Jäsenenä saat:
o
o

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenedut (Lähellä- lehti 4 x
vuosi, palveluopas, loma- ja kuntoutuskurssiopas, lakineuvontaa)
Yhdistyksen palvelut (edunvalvonta, ohjaus ja neuvonta, virkistys,
vertaistuki)

Hallitus 2019
Anttonen Seija, Halttunen Riitta, Lehtoaho Kaija,
Karjalainen Mirja, Osipova-Karhunen Janna (varapj), Ryynänen Veikko,
Räsänen Jarna (pj), Saks Katariina, Siira-Koponen Jaana,
Sivonen Annariikka, Vuohelainen Ritva (varapj), Ylönen Liisa, Ylönen
Mervi
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Taina Turtio
Jäsenrekisteri
Omaishoitajaliitto ry:n pitämästä jäsenrekisteristä löytyy
rekisteriseloste toimistoltamme sekä Omaishoitajaliiton www-sivuilta
osoitteesta https://omaishoitajat.fi/jasenasiat/. Myös muut yhdistystä
koskevat tietosuojaselosteet löytyvät yhdistyksen toimistolta.

Pieksämäen Omaishoitajat ry:n uuden
järjestöassistentin tervehdys
Aloitin huhtikuun lopussa Pieksämäen Omaishoitajat ry:ssä uutena
järjestöassistenttina. Suurimpana vastuualueena minulla on yhdistyksen markkinointi ja sosiaalisen median päivittäminen. Nykyään
yhdistyksemme löytää myös Twitteristä ja Instagramista Facebookin lisäksi.
Taustoistani sen verran, että valmistuin parisen vuotta sitten merkonomiksi erikoistuen toimistonpalveluihin. Viime kesänä työskentelin Ähtärissä näyttelyvalvojana taidenäyttelyssä.
Vapaa-aikanani teen käsitöitä (ja unelmoin kansallispuvun teosta
hamassa tulevaisuudessa) ja sukututkimusta (samaan aikaan sivusilmällä leffoja ja tv-ohjelmia katsellen). Kesäisin vietän aikaa mökillä ja amatöörivalokuvailen.
Minua saa tulla moikkaamaan meidän toimistolle; Häyrisentie 2.
Minut saa myös kiinni sähköpostilla, puhelimella (viestillä,
whatsappilla, puhelulla) tai Pieksämäen Omaishoitajat ry:n Facebook sivujen yksityisviestillä. 😊

Terveisin,
Elina Linna, järjestöassistentti
puh. 040 152 6938
pieksamaenomaishoitajat@gmail.com

Yhdistyksen toimintaa
Jäppilän omaishoitajakerho kokoontuu kerran kuussa tiistaisin 24.9,
15.10 ja 19.11 klo 12 Jäppilän seurakuntatalolla. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki omaishoitajat huolimatta siitä saavatko omaishoidon
tukea tai eivät. Ohjaajana toimii diakoniatyöntekijä Katariina Saks
p. 044 737 2234.
Syyskokous 2019
Pieksämäen Omaishoitajat ry:n syyskokous pidetään
ma 18.11. klo 18 yhdistyksen toimistolla, Häyrisentie 2.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ennen kokousta klo 1718 mahdollisuus tutustua konstikoppaan. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta sinua?

Yhdistyksemme vapaaehtoisena voit toimia esim. vertaisryhmän
ohjaajana, Ovet-omaishoitajavalmennuksen ohjaajana, osallistua
tapahtumien järjestelyihin, kahvin keittäjänä tai vaikka kokemuspuhujana tilaisuudessa. Voit toimia vapaaehtoisena säännöllisesti tai
silloin tällöin. Jokainen vapaaehtoinen toimii omilla taidoillaan ja
voimavaroillaan. Toiminnan tueksi on tarjolla koulutusta ja ohjausta.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Tainaan p. 050 5978 836.

Ohjaus ja neuvonta
Omaishoitajille suunnatuista lomista ja kuntoutuskursseista löytyy tietoa
loma- ja kuntoutuskurssioppaasta, joka on tullut jäsenille kotiin sekä liiton
sivuilta www.omaishoitajat.fi/lomat. Lomista ja kursseista voi kysellä
myös toimistolta.
Omaishoidon kysymyksissä voi soittaa yhdistyksen työntekijöille tai
Omaishoitajaliitto ry:n neuvontapuhelimeen 020 7806 599 ma–to klo 9–
15.
 Yhdistyksen toiminnoista ilmoittelemme Pieksämäen Lehden
seurapalstalla, omilla www-sivuilla ja somekanavilla.
 Omaishoitoon liittyvistä asioista voi tulla toimistolle juttelemaan
arkisin klo 9-15, mutta kannattaa soittaa etukäteen ja varmistaa,
että olemme paikalla.
 Toimistolla on suruadresseja myynnissä 10€/kpl. Adresseissa on
yhdistyksen nimi painettuna ja tuotto käytetään yhdistyk-

semme jäsenten virkistykseen.
Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa
o

Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä
henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta
o järjestää määrärahojensa rajoissa.
o Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta.
o Tuen myöntämisen perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.
o Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion
lisäksi palvelut.
o Omaishoidon tuesta tehdään toimeksiantosopimus kunnan ja
omaishoitajan välille.
o Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
o Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
o Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
OMAISHOIDON VAPAAPÄIVIEN PITÄMINEN 2019
o Omaishoidettava voi olla päivätoiminnassa 1-2 x viikossa,
joka maksaa kerta 5,75 €. Paikka haetaan erillisellä hakemuksella. Jos on 1 x viikossa päivätoiminnassa voi lisäksi
saada 1 vapaapäivän vaikka palvelusetelinä.
o Hoidettava menee palveluasumisyksikköön tai perhehoitokotiin vapaapäiviksi, josta maksu on 11,40 € / vuorokausi.
Varaus on tehtävä ajoissa (ainakin 2 viikkoa ennen tarvetta).
o Perhehoitaja tulee kotiin hoitamaan hoidettavaa 6 – 12 tuntia. Päivämaksu on 11,40 € / päivä.
o Omainen tai läheinen voi tehdä omaishoidon 3 vapaapäivää
kotona toimeksiantosopimuksella. Korvaus hoitajalle on päivästä 35 € ja koko vuorokaudesta 50 – 60 € hoidettavan
kunnosta riippuen.
o Hoidettava saa palveluseteleitä vapaapäivistä, eli
2 tai 3 x 88,50 €/kuukausi, joilla voi ostaa palveluita paikallisilta yrittäjiltä.
o Kokoaikaista perhehoitoa kotiin järjestetään vain siinä tapauksessa, että hoidon siirtäminen muualle ei onnistu (esim.
runsaasti apuvälineitä tai mahdottomuus siirtää).
Vapaapäivistä on aina sovittava palveluohjaajan kanssa etukäteen
ja niitä kannattaa pitää säännöllisesti, jotta hoitaja ei väsy liikaa.
Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että sopimusomaishoitaja saa tarvittavan valmennuksen ja ohjeistuksen
omaishoitotehtävään. Yhdistyksen tarjoama Ovet-valmennus ei
korvaa tätä kuntien järjestämisvelvollisuutta.
Yhteydenotot Pieksämäellä: Mervi Ylönen, p. 044 588 3317

PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA
Omaishoitajien kirkkopyhä su 25.8. klo 13 Jäppilän kirkossa.
Ke 4.12 klo 11.30 omaishoitajien jouluruokailu, jonka jälkeen mahdollisuus osallistua Kanttoreiden konserttiin uudessa kirkossa. Ilmoittautuminen 22.11. mennessä diakoniatyön ilmoittautumispuhelimeen p. 044 737 2219 tiistaisin ja perjantaisin klo 9-11.
Pieksämäen seurakunnan diakoniatyöltä voivat vähävaraiset
omaishoitajat hakea tukea esimerkiksi retkien omavastuuosuuksiin.
Yhteyttä voi ottaa Sari Sormuseen p. 050 381 9636.
RETKI IMATRAN KYLPYLÄÄN 12.-13.10.2019
Lähtö 12.10. Keskusliikenneasemalta klo. 9.00
Paluu Imatralta n. klo. 17.30
Omavastuu omaishoitaja ja hoidettava, sekä jäsenet
aikuinen 60 € (Ilman teatteria 55 €)
Lapset
9-12vuotiaat 40 €
4-8 vuotiaat 35 €
0-3 vuotiaat ilmaiseksi
Ei jäsenet: aikuinen 120 €, lapset 9-12 vuotiaat 80 €, 4-8 vuotiaat
75 € ja 0-3vuotiaat ilmaiseksi.
Hinta sisältää matkat, majoituksen, kylpylän, kuntosalin, aamupalan, Lemin Särän ja Buffet illallisen.
Ilmoittautuminen 12.9. mennessä, jos on lähdössä myös teatteriin.
Muuten ilmoittautuminen 28.9. mennessä Jarnalle:
email: jarna.rasanen@pp.inet.fi tai puhelimitse 040 867 4534
Maksu yhdistyksen tilille 28.9. FI8953400020075030
Ilmoittautuminen on sitova

Yhdistysyhteistyö

Pieksämäen Omaishoitajat ry on Pieksämäen alueen
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (Paiste ry) jäsen. Paiste ry ilmoittelee toiminnastaan Pieksämäen
Lehden seurapalstalla.

o ma 11.11. klo 17 Jäsenilta, jossa info Koppa Mut-hankkeesta.
Syyskokous heti infon jälkeen. Paikkana Nikkarilan kurssila.
Ilmoittautumiset, mahd. rajoitteet ja allergiat Jarnalle
p. 040 867 4534 28.10 mennessä.
o Kuntosaliryhmä alkaa ma 30.9. klo 10-11 Kunnonkeskuksessa (12 kertaa, maksullinen).
o Saunallinen avantouintiryhmä kokoontuu 1.10. alkaen tiistaisin klo 19-20.30 Partaharjussa. Mukaan voi tulla kertakäynnillekin. (maksullinen)
Lisätietoja Jarnalta p. 040 867 4534

Pieksämäen Omaishoitajat ry on Neuvokas Toimintakeskuksen yhteistyöjärjestö.
o ti 17.9. klo 13 Yhdessä ulos! -tapahtumapäivä. Vie vanhusulos kampanjapäivä.
o ke 18.12 klo 12 Joulurauhanjulistus
Neuvokas Toimintakeskuksen avoimia ryhmätoimintoja:
o Lauluryhmä Karjalankadulla, maanantaisin klo 14-15
kokoontumispaikkana Karjalankadun ryhmäkoti
(Karjalankatu 26-34 A)
o Mieli virkeäksi – ryhmä tiistaisin klo 9-11
o Käsityö- ja kahvipussikerhot keskiviikkoisin klo 9-11
o Runoryhmä keskiviikkoisin klo 11.30-13
o Klipsukerho torstaisin klo 10-13
o Munanmaalauskerho parillisten viikkojen torstaisin klo 11-15
(pieni kokoustila)
o Yhteislaulutuokio torstaisin klo 13.30-14.30

Etelä-Savon
OmaisOiva –tiedote
Pieksämäki ja Savonlinnan
seutu

syksy 2019

Oivallista toimintaa
omaishoitajille!
OmaisOiva on Omaishoitajaliitto ry:n ja sen
paikallisyhdistysten yhteistä, omaishoitajien voimavaroja
tukevaa toimintaa, jossa osallistumisen mahdollisuuksia
tuodaan omaishoitoperheiden lähelle.
OmaisOiva-kahvilat
Avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta, tutustua
omaishoitajiin ja paikallisyhdistyksen toimintaan.

OmaisOiva-kioskit
Tietoiskuja omaishoidosta siellä, missä ihmiset liikkuvat.

OmaisOiva-ryhmät
Säännöllisesti kokoontuvat omaishoitajien ryhmät sopivat kaikille,
jotka kaipaavat pysyvää vertaisjoukkoa.

OmaisOiva Ovet-valmennus
16 tunnin valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan
palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan
voimavaroihin.

OmaisOiva-hetki
Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä ja sovitaan
aika keskustelulle!

Omaisoiva toimintaa syksyllä 2019 Pieksämäellä
Kioskit
o

Vinkkivarikon toiminta jatkuu torstaisin. 5.9 alkaen klo 15-17.
OmaisOiva vinkkivarikolla to 7.11.

Kahvilat
o
o
o
o
o
o
o
o

ti 3.9. klo 10-14 kahvila, syyskauden avajaiset, toimistolla
ma 7.10. klo 10-14 kahvila toimistolla, virtsankarkailu ja herkän ihon
ihonhoitotuotteet Tena Teija Saariaho
ma 4.11. klo 10-14 kahvila toimistolla, Muistiasiaa Heidi Kesänen
ke 13.11. klo 12-14 kahvila toimistolla, Konstikoppa
ma 25.11. klo 16-19 Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja
läheisten kahvila, toimistolla
ke 27.11. klo 16-19 venäjänkielisten omaishoitajien kahvila toimistolla
to 28.11. klo 16-19 mielenterveysomaisten kahvila, toimistolla
ma 2.12. klo 10-14 joulukahvila toimistolla

Ryhmätoiminta
o
o
o
o
o
o

o

torstaisin klo 16-17 lavatanssijumppa Opistotalolla, Laaksotie 47,
alkaen 19.9. ilmoittautua voi paikan päällä. Hinta 30€ syyskaudelta
sunnuntaisin klo 17-17.45 Fascia-venyttelyryhmä Järjestötalolla 10.11
alkaen. Syksyllä 5 kertaa ja keväällä 5 kertaa, ei osallistumismaksua.
miesten saunaillat Kontiopuiston seurakuntakodilla keskiviikkoisin
4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 17-20. Mukaan mahtuu uusia saunojia!
Naarajärven vertaisryhmä Ystäväntuvalla, Seunalantie 6C
tiistaisin 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. klo 14-15.30
Arjen sankarit- erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat
(15.8., 19.9., 24.10. ja 12.12. klo 17-18.30)
Muistisairaiden omaiset yhteistyössä Muistiluotsin kanssa Neuvokas
Toimintakeskuksessa (4.9., 2.10., 6.11. klo 13-14.30 ja 11.12. pikkujoulut
klo 16-17.30)
Työikäiset muistisairaiden omaiset yhteistyössä Muistiluotsin kanssa
(18.9., 16.10., 13.11. Pieksämäen ABC kokoustilassa, 11.12. pikkujoulut
Neuvokas Toimintakeskuksessa klo 16-17.30)

Ovet-omaishoitajavalmennus
 Ovet-valmennukseen on jatkuva haku. Ilmoittautumiset Elinalle
p. 040 152 6938, pieksamaenomaishoitajat@gmail.com
 valmennus järjestetään, kun ryhmä (min. 5 henkilöä) on koossa
o Ovet-valmennus työikäisille Kyyhkylän Kartanossa la 21.– su 22.9.
Valmennuksen omavastuu 50€ (sis. majoitus, materiaalit, ruokailut).
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 4.9. mennessä Elinalle. Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruminen tapahtuu 4.9. jälkeen, veloitamme
omavastuuosuuden.

Muu toiminta
o
o
o
o
o
o

o

to 12.9. klo 12-14 retki Paltasen esteettömälle suoluontopolulle
ti 17.9. klo 12-15.20 Kuule, Näe, Huomaa – seminaari Kuntoranta
Varkaus (Omaishoitajaliitto)
Jäppilän kerho tiistaisin Jäppilän seurakuntatalolla yhteistyössä
Pieksämäen seurakunnan kanssa 24.9., 15.10. ja 19.11. klo 12
to 10.10. klo 14-18 Hyvän mielen iltapäivä Veturitorilla
(Pieksämäen mielenterveystoimijat yhteistyössä)
la 12.10.- su 13.10. retki Imatran kylpylään.
to 31.10. klo 12-16 Omaishoitajan oikeudet ja tukea
kommunikointiin-koulutus. Koulutus järjestetään
etäyhteyskoulutuksena Uuden kirkon seurakuntasalilla
su 24.11. Kaikki kyytiin HOP!-tapahtuma Veturitorilla klo 13-17

Omaisoiva toimintaa Savonlinnan seudulla syksyllä
2019
Kioskit
o
o
o

o
o

pe 27.- la 28.9. Tanhuvaara Hyvinvointimessut
ti 1.10. klo 13.30-15.00 Muistiluotsin ryhmä, Enonkoski vanhustentalon
liikuntatila
ke 20.11. klo 10-12 Enonkoski Nestori Maitolaituri Konstikoppa- kiertävä teknologianäyttely (mukana 17 laitetta, jotka mm. helpottavat
näkemistä, kuulemista tai muistamista sekä vaikuttavat turvallisuuteen)
to 21.11. klo 10-12 Muistiluotsin ryhmä, Savonranta
la 23.11. klo 10-14 Iloa elämään -tapahtuma, Savonlinna Linnala

OivaHetki
o
o
o
o
o
o
o

ti 27.8. klo 10-12 Savonranta (Taina p. 050 597 8836)
to 3.10. klo 10-12 Kerimäki (Taina)
ti 8.10. klo 12.30-14.30 Enonkoski (Taina)
ma 28.10. klo 10-12 Rantasalmi (Mari p. 050 320 7771)
ti 29.10. klo 10-12 Savonlinna (Mari, Linnala)
ma 4.11. klo 10-12 Sulkava (Mari, seurakuntatalo)
pe 15.11. klo 10-12 Punkaharju (Taina)

Varaa aika OivaHetkeen!
Kahvilat
o
o
o
o
o
o
o

ti 27.8. klo 12-14 Savonranta Päivärinteen Vanhainkoti, Kahvila,
Virtsankarkailu ja herkän ihon ihonhoitotuotteet, Teija Saariaho Tena
ke 25.9. klo 12 Punkaharju Ystäväntupa, Kahvila, Virtsankarkailu ja
herkän ihon ihonhoitotuotteet, Teija Saariaho Tena
ti 8.10. klo 10-12 Enonkoski Maitolaituri, Kahvila, Virtsankarkailu ja
herkän ihon ihonhoitotuotteet, Teija Saariaho Tena
ke 9.10. klo 10-12 Kerimäen Pysäkki, Kahvila
ke 9.10. klo 13-15 Linnalan seniorikeskus, Kahvila
ti 29.10. klo 12-14 Rantasalmi, Palvelukeskus Mäntylä, Kahvila,
Virtsankarkailu ja herkän ihon ihonhoitotuotteet, Teija Saariaho Tena
to 14.11. klo 12-14 Rantasalmi, Palvelukeskus Mäntylä, Konstikoppakiertävä teknologianäyttely

o
o
o
o

pe 15.11. klo 12-14 Punkaharjun Ystäväntupa Konstikoppa- kiertävä
teknologianäyttely
ma 18.11. klo 12-14 Sulkava Konstikoppa- kiertävä teknologianäyttely
ke 20.11. klo 13-15 Linnalan seniorikeskus Konstikoppa- kiertävä
teknologianäyttely
to 21.11. klo 13-15 Kerimäen Pysäkki Konstikoppa- kiertävä
teknologianäyttely

Ovet-omaishoitajavalmennus
Ovet-valmennukseen on jatkuva haku ja ilmoittautua voi
järjestöassistentti Elina Linnalle p. 040 1526 938 tai
pieksamaenomaishoitajat@gmail.com
o Ovet-valmennus työikäisille Kyyhkylän Kartanossa la 21.– su 22.9.
Valmennuksen omavastuu 50€ (sis. majoitus, materiaalit, ruokailut).
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 4.9. mennessä Elinalle.
Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruminen tapahtuu 4.9. jälkeen,
veloitamme omavastuuosuuden.
o ma 23.- ti 24.9. ja ke 2.- to 3.10. klo 13-16.30 Kerimäellä järjestetään
valmennus Kerimäen seurakuntakodilla. Ilmoittaudu Elinalle.
o ma 21.- ti 22.10. ja ma 28.- ti29.10. klo 13-16.30 Savonlinnassa
järjestetään valmennus Linnalan seniorikeskuksessa. Ilmoittaudu
Elinalle.
o

Ryhmätoiminta
o
o
o
o
o

ma 2.9. klo 12-14 Sulkavan vertaistukiryhmä, Mari Nykänen paikalla,
seurakuntatalo
ma 7.10. klo 12-14 Sulkavan vertaistukiryhmä, Eeva-Liisa Salminen,
muistiasiaa, seurakuntatalo
ma 4.11. klo 12-14 Sulkavan vertaistukiryhmä, aiheena virtsankarkailu
ja herkän ihon ihonhoitotuotteet, Teija Saariaho Tena, seurakuntatalo
ma 2.12. klo 12-14 Vertaistukea ja jouluisia ajatuksia, Sulkava
seurakuntatalo
Keskiviikkoisin 25.9. (Tena esittely), 23.10, 27.11 ja 18.12 klo 12
Omaishoitajien vertaisryhmä Punkaharjun Ystäväntuvalla

Muu toiminta
o

ti 27.8. klo 16 alkaen Saunailta Kerimäellä Tavisalossa

Mitä Sinulle kuuluu? Kuinka voit?
Omaishoitaja, haluaisitko rauhallisen, kahdenkeskisen
keskusteluhetken OmaisOiva-työntekijän kanssa?
OivaHetki tarjoaa Sinulle mahdollisuuden keskustella
luottamuksellisesti omaishoitoon liittyvistä asioista ja tilanteestasi, purkaa mieltäsi ja tuulettaa tunteitasi.
OivaHetki voi olla kotikäynti tai tapaaminen toimistolla,
kahvilassa tai muussa sovitussa paikassa.
Ota yhteyttä, soita, viestitä tai laita s-postia, olemme Sinua varten, valmiina kuuntelemaan ja jakamaan yhteisen
hetken!
Taina Turtio p. 050 597 8836,
taina.turtio@gmail.com
Mari Nykänen p. 050 320 7771,
mari.nykanen1@gmail.com

Tarkoitettu sinulle joka
 tuet ja avustat läheistäsi
 tunnet tarvitsevasi tietoa
 omaishoitoon liittyvistä asioista
 tarvitset ohjausta hoito-ja hoivatyöhösi
OVET-OMAISHOITAJAVALMENNUS:
Ovet omaishoitajuuteen
Avataan ovi valmennukseen
Omaishoito osana elämää
Ovet palveluihin ja avustamiseen
Yhteiskunnan palvelut
Avustamisen perusteita
Omat oveni
Muutos osana elämää
Hoivatyön perusteita
Ovet huomiseen
Huomista kohti
Voimaa vertaistuesta, iloa osallistumisesta
Osallistuaksesi valmennukseen sinun ei tarvitse saada
omaishoidontukea eikä olla yhdistyksen jäsen!

Eläväinen palveluohjaaja
Sairaalan päivystyksen ovesta sisään, toiseen kerrokseen ja sohvan takaa
ovelle. Kopautus – ja oven avaa iloisesti hymyilevä omaishoidon palveluohjaaja Mervi Ylönen. Hän on toiminut tehtävässään huhtikuun 2019
alusta, kuukauden verran yhdessä edeltäjänsä Seija Anttosen kanssa ja
sen jälkeen omin avuin. – ”Hyvin olen päässyt jyvälle, minulla on ympärillä hyvä tiimi, jonka kanssa tehdä yhteistyötä”, kertoo Mervi. Toki hänellä
on alan kokemusta, aiemmin hän on työskennellyt pitkään ikäihmisten ja
vammaisten parissa perushoitajana sekä mm. Essoten palveluksessa
Kangasniemellä kehitysvammaisten palveluohjaajana.
Mervi on osa Pieksämäen kaupungin palveluohjaus- ja tukipalvelutiimiä.
Toimistojen sijainti terveyskeskuksen yhteydessä tuntuu madaltavan
kynnystä asiointiin, kun muutenkin liikutaan talossa. – ”Moni käy kurkkaamassa, miltä se uusi työntekijä oikein näyttää”, nauraa Mervi eikä pane
pahakseen yllätyskävijöitä. – ”Virka-asioiden hoitoon on kuitenkin parempi varata aika, en aina ole toimistolla, kun kotikäyntejä ja muita asiakastehtäviä on paljon. Pyrin kyllä pitämään riittävästi toimistopäiviäkin.”
Yhdelle työntekijälle tehtäviä onkin paljon. Pieksämäellä on tällä hetkellä
n. 150 omaishoidettavaa ja uusia asiakkaita tulee. – ”Tykkään asiakastyöstä, kotikäynnit ja ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ovat parasta tässä työssä. Tavoitteeni on olla tasapuolinen, kaikki omaishoidettavat ovat samalla viivalla”, Mervi toteaa. ”Pyrin myös kirjaamaan asiat tarkemmin ja ajankohtaisesti.” Kirjaamisen lisäksi tietoa kulkee palveluohjausyksikön sisällä myös säännöllisissä viikkopalavereissa, tiimin jäsenet
pysyvät ajan tasalla.
Pieksämäen Omaishoitajat ry on kutsunut Mervi Ylösen hallituksensa jäseneksi. – ”Koen tämän tehtävän todella hyvänä. Saan omaishoitajien asioista ja arjesta tietoa, jota voin tuoda kaupungin toimijoille. Samalla saan
tietoa siitä, mitä kaupungilta odotetaan ja toivotaan.” Mervi arvostaa yhdistyksen toimintamuotoja ja kehuu erityisesti sitä, että moniin toimintoi-

hin voivat osallistua myös sellaiset, jotka eivät saa omaishoidon tukea eivätkä ole yhdistyksen jäseniä. – ”Meiltä usein kysytään, mistä omaishoitaja saisi koulutusta. Tässä yhdistys voi astua mukaan.”
Kiireisen ja toisinaan raskaan työn vastapainoksi Mervi Ylönen jumppaa,
liikkuu luonnossa, kalastaa ja marjastaa. Näihin on Pieksämäellä hyvät
mahdollisuudet. Mervi on muuttanut tänne Jämsästä vuonna 2000 ja
asuu maalla 20 km päässä kaupungista. – ”Saatan lähteä suoraan työpaikalta ryhmäjumppaan. Liikunnan ja luonnon lisäksi harrastan myös yhdistystoimintaa, Porsaskosken kyläyhdistyksen rahastonhoitajana olen toiminut jo toistakymmentä vuotta. Tarkoituksemme on tehdä asuinalueestamme eläväinen kylä.” Ainakin Mervin oma elämä on eläväistä: järven
rannalla asuva uusperhe käsittää yhteensä 4 lasta (joista enää 1 asuu kotona), 2 kissaa, lasten silloin tällöin vierailevat koirat ja mikä ihastuttavinta,
suvun uusin tulokas on huhtikuun lopussa syntynyt lapsenlapsi.
Omaishoidon edistäminen on Mervillä kuitenkin sydämenasiana.
– ”Omaishoidon tukemisessa ei ole kyse pelkästään siitä, että yhteiskunta
säästää. Niin on inhimillisempää. Ihminen saa olla omassa kodissaan, sen
oman rakkaan ihmisen kanssa, vaikka elämän loppuun saakka silloin kun
niin haluaa ja pystyy. Mahdollistetaan se.”
Niin tehdään, mahdollistetaan se.

Haastattelu ja teksti Tuovi Sainio.
Kuva Mervi Ylösen albumista, kuvassa
Mervi ja tyttären koira Prinssi.
Tämä henkilökuva oli neljäs juttusarjassamme, jossa haastateltavana on
omaishoitaja, vapaaehtoistyöntekijä
tai omaishoidon parissa työskentelevä ammattilainen
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