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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvät satavuotiaan Suomen yhdistysjäsenet!
Selvitty on kesän sateista ja odotellaan syksyn ja talven
tuloa uusin voimin. Syksyn lähestyessä yhdistystoiminta
vilkastuu jälleen.
Tämän päivän yhteiskunnassa haasteet yhdistyksille ja
yksilöille eivät ole vähäisiä. Vanhenemme jokainen,
muistisairaudet ja muut iän tuomat rempat heikentävät
toimintakykyämme, ja silti olisi selvittävä tässä sosiaalija terveysalan muutosten kentässä. Tekijöitä, tukijoita,
palkallisia, ja vapaaehtoisia tarvitaan. Tutkittu tieto
aivoterveydestä vahvistaa niitä tuttuja keinoja
muistimme eduksi, joita ovat mm ravinto, liikunta,
sosiaalinen kanssakäyminen, sairauksien hoito, lepo ja
aivojen haastaminen.
Tiedon hyödyntäminen osaksi omaa elämää onkin asia erikseen. Asenteiden, opittujen tapojen ja
kielenkäytön muuttaminen on vaikeampaa. Yleiset normit muuttuvat hitaasti ja etenkin mediassa,
muistisairauksista puhuttaessa käytetään vielä usein dementia -sanaa. Näin ollen tuntuu
turvalliselta jatkaa entiseen tapaan, olla se tuttu ”en, ehkä, ei se minua kosketa”.
Haastetaan me itsemme ja ollaan esimerkkinä muille! Vierivä
kivi ei sammaloidu, oppia voi iäkkäänäkin, ystävät ovat
tärkeitä. Pidetään huolta toisistamme. Meillä on arvokas esiisiemme perintö,
itsenäinen Suomi.
Kaikille oikein hyvää
uusiutumisen
seikkailusyksyä!

Marketta Evola
puheenjohtaja
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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Hei!
Oikein hyvää syksyä Teille kaikille!
Kesä alkaa olla jo takana ja voisiko sanoa, että kesä meni tänä vuonna vähän kesää odotellessa.
Henkilökunta on kuitenkin palannut virkeänä lomilta ja olemme saaneet elokuun alusta myös uusia
innokkaita ja osaavia työntekijöitä joukkoomme. Nyt on taas kaikissa toimissa tekijät, joten voimme
varautua syksyn ja loppuvuoden haasteisiin hyvillä mielin.
Tämä vuosi on ollut kokonaisuudessaan vilkasta yhteistyön aikaa. Koko Etelä-Savon maakunnan
alueella on menossa runsaasti kehittämishankkeita, joista suurimpana I&O kärkihanke: Etelä-Savon
asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon, kotoisammin
OSSI-hanke. Hankkeessa kehitetään muun muassa ikäihmisten koti- ja perhehoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa. Yhtenä kokonaisuutena on OSSI omais- ja perhehoidon
osaamiskeskuksen perustaminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen. Tässä työssä myös
meidän yhdistyksemme on ollut aktiivisesti mukana, esimerkiksi osallistumalla koko kevään ajan
erilaisiin verkostotyöpajoihin ja yhteistyö jatkuu syksyn aikana.
Näin järjestökentän edustajana on mieltä lämmittänyt, että meidät pienetkin toimijat on otettu
mukaan tasavertaisena kumppanina kehittämään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita. Kaikki
tiedämme, että lähivuosina tulee tapahtumaan paljon muutoksia niin lainsäädännössä kuin itse
sosiaali- ja terveyspalveluissakin, joten on tärkeää olla osana paikallisia ja maakunnallisia verkostoja.
Syksyksi on taas suunniteltu monenlaista vertaistukitoimintaa ja uutta sisältöä vapaaehtoistyöhön
esimerkiksi OmaisKaVeRi-koulutuksen myötä. Koulutus tullaan järjestämään syksyn aikana kolmen
tapaamisen laajuisena täydennyskoulutuksena Mikkelissä ja Savonlinnassa. Myös omaishoitajien
Virtapiiri-ryhmät jatkavat entiseen tapaan ja erityisesti Kangasniemelle kaivataan uusia osallistujia
kerran viikossa kokoontuvaan ryhmään. Toiminnan tavoitteena on löytää taiteesta voimavaroja ja
iloa arkeen itseilmaisun keinoin.
Toivotan Teille kaikille jäsenillemme oikein hyvää syksyä
ja kiitokset tähänastisesta! Toivottavasti osallistutte
edelleenkin aktiivisesti tarjoamiimme toimintoihin ja
järjestämiimme tilaisuuksiin, joiden tarkoituksena on
jakaa tietoa, antaa sisältöä elämään ja voimavaroja
arjessa selviytymiseen.

Syysterveisin

Taru Vartiainen
va. toiminnanjohtaja
Mikkelin seudun Muisti ry
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HENKILÖSTÖMUUTOKSIA
Elokuun alussa Mikkelin seudun Muisti ry:ssä aloitti kaksi uutta työntekijää:
•
•

Päin mäntyä -hanke sai uudet kasvot Helmi Ahvenniemen saavuttua Johanna Moilasen
tilalle hanketyöntekijäksi.
Järjestöassistenttina aloitti Sofia Marttunen.

Helmi Ahvenniemi, hanketyöntekijä, Päin mäntyä -hanke
Työni Päin Mäntyä- hankkeen parissa alkoi elokuussa, Johanna Moilasen siirryttyä toisaalle
töihin. Koulutukseltani olen kuntoutuksen ohjaaja (Amk). Viimeisimmäksi työskentelin
hallituksen kärkihankkeessa Essotella (OSSI- omais- ja perhehoidon hankkeessa).
Opiskeluaikanani tein työharjoittelua muun muassa Estery:llä ja kaupungin päiväkeskuksella
Mikkelissä. Aiempaa työkokemusta löytyy monen tyyppisestä asiakaspalvelusta. Mikkeliä olen
pitänyt päämajakaupunkinani nyt 11 vuotta, olen asunut opintojen puitteissa Jyväskylässä sekä
lapsuudessani Juvalla, Jyväskylässä, Lappajärvellä ja Hyvinkäällä. Harrastan liikuntaa, käsitöitä
ja teatteria.
Tartuin työtehtäviini ilolla. Ensimmäiset viikot ovat menneet perehtyessä uuteen työhön.
Tietoa työikäisten muistisairauksista sekä niiden
ennaltaehkäisystä tarvitaan niin työpaikoilla kuin
yhteiskunnallisestikin. Hankkeen toiminnan suunnittelu
yhdessä asiakkaiden kanssa on minusta tärkeä lähtökohta,
jotta toiminta vastaa toiveisiin ja tarpeisiin. Kuntouttavan
toiminnan tulee aina olla sellaista, joka tukee omannäköistä
elämää niin, että ihminen kokee sen itselleen hyväksi.
Olen ilahtunut monipuolisesta ryhmätarjonnasta, jota
hankkeen aikana järjestämme Jaanan kanssa. Luontoa,
sosiaalista toimintaa, aivotsumpaa, kädentaitoja,
ilmaisutaitoja... Päin mäntyä menee, mutta menköön!
Syksyisin terveisin

Helmi Ahvenniemi
0504424488
helmi.ahvenniemi@msmuisti.fi
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Järjestöassistentin terveiset
Hei vaan täältä toimistolta!
Olen Sofia, uusi järjestöassistentti Mikkelin seudun Muisti ry:llä ja toimin tehtävässä vuoden
2018 tammikuuhun asti. Työ on alkanut mukavasti ja toistaiseksi melko kiireettä. Olen myös
uusi mikkeliläinen, sillä muutin tänne kesäkuun alussa Kuopiosta, jossa olen syntynyt,
muuttanut välillä pois Porvooseen ja mennyt jälleen takaisin. Suomi ja maailmakin on tullut
tutuksi, mutta Mikkelin olen aina onnistunut vain ohittamaan, kiireesti viitostietä ajaen,
matkalla jonnekin. Nyt kuitenkin parisuhde kiskoi minut Mikkeliin, ja etenkin näin kesällä
kaupunki on näyttänyt
itsestään parhaat puolensa. Upean luonnon, vilkkaan torielämän,
kauniit rakennukset ja mikä parasta, uuden työn täynnä uusia
haasteita ja mukavia ihmisiä.
Järjestötyö on minulle uutta, mutta opin siitä matkan varrella paljon
ja tapaan varmasti myös teitä, ketkä olette koko toimintamme
ytimessä.
Ihanaa syksyä juuri Sinulle!
Ystävällisin terveisin

Sofia Marttunen
040 877 353
jarjestoassistentti@esmuistiluotsi.fi

TERVEISET SAVONLINNAN MUISTILUOTSISTA
Tervehdys kaikille Mikkelin seudun Muisti ry:n jäsenille täältä Etelä-Savon Muistiluotsin Savonlinnan
toimipisteestä ja toiminta-alueeltani Itä-Savosta. Minulle itselleni on tullut kovin tutuksi työmatkani
välillä Mikkeli – Savonlinna – Mikkeli, koska olen asunut Mikkelissä noin kolme vuotta ja ”surffaillut”
tätä väliä lähes päivittäin. Matkan varrella olevat peltipoliisitkin muistan jo unissanikin. Muistiluotsin
laajaa toimenkuvaa toteutan parhaani mukaan toiminta-alueellani yksin ja yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa. Vapaaehtoisista MuistiKaVeReista on minulle työssäni
suurenmoinen apu. Olen kuitenkin tämän alueen työtehtävistä yksin vastuussa ja yksin työskentely
tuo myös omat haasteensa. Työympäristöni on voimaannuttava ja ympäröivä luonto vielä sitäkin
enemmän. Tässä mennään päivä kerrallaan eteenpäin, kalenteri on täyttynyt loppuvuoden osalta,
joten ei tarvitse miettiä mitä seuraavaksi. Tervetuloa
piipahtamaan Savonlinnan toimistolla Kylpylä Casinon
toisessa kerroksessa, jos liikutte täälläpäin. Tämä talo
kasvaa kohta neljäntoista kerroksen korkuiseksi ja näkymät
tulevat olemaan mahtavat, kun Saimaa komeudessaan
avautuu ikkunoihin.
Aurinkoista syyskautta teille kaikille jäsenkirjeen lukijoille!
Eeva Liisa Salminen
muistiluotsin aluekoordinaattori, muistiasiantuntija
p. 050 593 2353
eevaliisa.salminen@esmuistiluotsi.fi
Kylpylaitoksentie 7
57120 Savonlinna
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MUISTILUOTSI
MUISTILUOTSIN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Vertaiskurssi muistisairaiden omaisille
ke 6.9., 13.9., 27.9. ja 4.10.2017 klo 13.00 - 15.00 Kunnanvirastolla Pertuntie 14 Pertunmaa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Riitta Halonen p. 040 5592000 5.9. mennessä.
Syö muistaaksesi, muistisairaan ravitsemus – yleisöluento
ke 25.10.2017 klo 10.00-12.00 Pertunmaalla, paikka tarkentuu
myöhemmin, ravitsemusterapeutti Seija Kohvakka luennoi.
Tiedustelut: Hanna Kuitunen hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi
tai p.0400 174 706
Muistikahvila Porrassalmenk. 28 Mikkeli
ma 25.9.2017 klo 13.00-14.30
Milloin huolestua
muistista?
ma 30.10.2017 klo 13.00-14.30
Miten voin treenata
aivoja?
ma 27.11.2017 klo 13:00–14.30
Muistioireita monen
ikäisenä!
Lisäksi mahdollisuus keskustella muistiin ja omaishoitajuuteen
liittyvistä asioista.

Riitta Halonen

Ikäautoilijan kuntokurssi ke 7.3., 14.3. ja 21.3.2018 Mikkelissä.
Tarkempia tietoja saatavissa vuoden 2017 lopussa Riitta Haloselta p. 040 5592000

RYHMÄTOIMINTAA
Muistin virkistäjät - omaishoitajien ryhmä puolisoaan hoitaville kuukauden 4. tiistai klo 13.0014.30 aloittaen 22.8.17 Porrassalmenk. 26 Mikkeli
Omaismuistiryhmä - omaisille, joiden vanhemmilla on muistisairaus kuukauden 3. keskiviikko klo
17.00-18.30 aloittaen 20.9.17 Porrassalmenkatu 26 Mikkeli.
Oikosulkukerho tiistaisin 5.9.-28.11.2017 klo 16.00-18.00 Porrassalmenkatu 28 Mikkeli.
Vertaistukiryhmä muistisairaille ja heidän läheisilleen. Vapaaehtoiset toimivat vetäjinä.
Muistinvirkistysryhmä - Etenevät parillisen viikon keskiviikkona klo 10.00-12.00, 6.9.2017 alkaen
Porrassalmenk. 26 Mikkeli.
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Muistinvirkistysryhmä - Muistellen mukavaa parittoman viikon maanantaina klo 10.00-11.30,
11.9.2017 alkaen Porrassalmenk. 28 Mikkeli.

Hyvän tuulen ryhmä - kaikille avoin ryhmä.
Kokoontuu joka kuukauden viimeinen maanantai klo 10:00–12:00, 28.8.2017 alkaen
Pirjon kirppiskahvilassa, Hirvensalmella.
Ryhmää ohjaa Aini Ruhanen p. 040 7555440.
Muistojen käsityöt kerran kuukaudessa alkaen ma 11.9.2017 klo 18.00-20.30 Tyllilä-hovissa
Mäntyharjulla. Tietoa, taitoa, tarinoita ja tekemistä mukavassa porukassa. Ohjaajana Aini Ruhanen
p. 040 7555440.
Tapahtumista ja ryhmistä löytyy tietoa myös www.mikkeliseudunmuisti.fi/ajankohtaista

VIRTAPIIRI – Omaishoitajien teatteriryhmä
Neljällä paikkakunnalla toimivan Virtapiirin tarkoitus on antaa omaishoitajille väylä tuoda
kokemuksiaan ja ajatuksiaan julkisuuteen. Virtapiiriläiset lähestyvät omaishoitajien tapahtumien
täyteistä todellisuutta satiirin ja kirpeän huumorin keinoin. Draamakerronnan
yhteydessä vahvistetaan muistia ja tunteita.
Mikkeli: Tuula Huotari
Kangasniemi: Tarja Pyhähuhta
Savonlinna: Mervi Koskinen
Pieksämäki: Nazia Asif

p. 040 464 9490
p. 050 554 0286
p. 040 731 1260
p. 044 759 8772

KELAN OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUSKURSSIT KYYHKYLÄSSÄ
Omaishoitajien parikurssi (hoidettava voi olla mukana) nro 69557 23.-27.10.17
Kyyhkylässä ja lisäksi kaksi viiden päivän jaksoa vuonna 2018. Kurssille haetaan Kelan lomakkeella
KU132, lääkärin B-lausunto ja selvitys perheen kotitilanteesta hoidettavan osalta.
Vuonna 2018 alkaa kaksi uutta parikurssia:
Nro 69069 aloitusjakso on 19.-23.2.2018.
Nro 69558 aloitusjakso on 21.5-25.5.2018
Lisätietoja Kyyhkylä p. 0440 456491 tai Riitta Halonen p. 040 5592000
riitta.halonen@esmuistiluotsi.fi
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MAASEUDUN TERVEYS- JA LOMAHUOLLON VIRKISTYSLOMAT 2018
•

Omaishoitaja ja hoidettava –loma Kyyhkylä Oy / Mikkeli 04.06.2018 -09.06.2018
(mm. muistiasiakkaille ja omaisille)

•

Voimaa vertaisuudesta, apua tarvitseville aikuisille Kyyhkylä Oy / Mikkeli 01.10.2018 06.10.2018 (muistiasiakkaille)

•

Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille Kruunupuisto Oy
03.12.2018 -08.12.2018 (mm. vapaaehtoisille)

Hakuaika päättyy jokaiselle lomalle 3 kk ennen loman alkua.
Lisätietoja http://www.mtlh.fi/fi/Lomatuen%20haku/Kyyhkylä p. 0440 456491 tai
Riitta p. 040 5592000 riitta.halonen@esmuistiluotsi.fi

ETELÄ-SAVON MUISTILUOTSI OSANA
MIKKELIN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN
VERKOSTOA
Etelä-Savon Muistiluotsi kuuluu Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden verkostoon, jonka tavoitteena on,
että vapaaehtoinen löytää oman paikkansa Mikkelin vapaaehtoistehtävissä ja saa tukea, koulutusta
sekä virkistystä verkoston erityisosaamisesta. Etelä-Savon Muistiluotsin keskeisenä tehtävänä on
tarjota tukea erityisesti muistisairaiden ihmisten kanssa toimiville vapaaehtoisille. Muistisairaan
kohtaamiseen liittyvää vapaaehtoistoimijoiden koulutusta järjestetään sovitusti koko Etelä-Savon
alueella. Syksyn aikana toteutetaan myös vapaaehtoisten ideoima koulutuskokonaisuus, jossa
perehdytään omaisen tukemiseen elämänmuutostilanteissa.
Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara Etelä-Savon Muistiluotsin
toiminnassa. Oman mielenkiinnon mukaan vapaaehtoiset voivat
toimia ryhmänohjaajina sekä itsenäisesti että työntekijän kanssa.
Vapaaehtoinen voi toimia MuistiKaVeRina ja viettää aikaa
muistisairaan ihmisen kanssa esimerkiksi ulkoillen. Vapaaehtoiset
huolehtivat myös Paro-hyljerobotin vuokrauksista yhteisö- ja
muistikoteihin Etelä-Savon alueella.
Vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
Hanna Kuituseen p. 0400 174 706 tai
hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi
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MUISTIVIIKKO – MUISTISAIRAUDEN MONET KASVOT
18.9.2017 – 23.9.2017
Muistiviikolla Etelä-Savon Muistiluotsi järjestää
yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia tapahtumia Etelä-Savon
alueella. Luentojen aiheena on ”Pidä muististasi huolta!” ja
kävelyssä ”Muistin huoltoa kävellen ja tehtävien parissa”
Juvalla

ti 19.9. Juvakodilla Sairaalatie 6, klo
10.00 luento ja n. klo 11.00 kävely

Mäntyharjulla

ke 20.9. Ruskahovissa Haapaseläntie
21, klo 10.00 luento ja n. klo 11.00
kävely

Kangasniemellä

ke 20.9. klo 12.00 kävely (paikka tarkentuu myöhemmin) ja
klo 13.00 luento Kangasniemi salissa Otto Mannisentie 2.

Pertunmaalla

ke 20.9. valtuustosalissa Pertuntie 14, klo 13.00 luento ja
n. klo 14.00 kävely

Haukivuorella

ke 20.9. klo 10.00 Kotikartanossa Kankaalantie 4 luento ja kävely sekä
Menumat-esittely

Hirvensalmi

to 21.9. klo 13.00 luento Hirvensalmen palvelukeskus, Heikinniementie
9 ja n. klo 14.00 kävely.
Ilmoittautuminen 12.9. mennessä kahvitarjoilun vuoksi
p. 040 8277353 tai jarjestoassistentti@esmuistiluotsi.fi

Puumalassa

pe 22.9. klo 10 luento (paikka tarkentuu myöhemmin) ja kävely
n. klo 11.00

Mikkelissä

ti 19.9. klo 9.00-12.00 Esteryn kahvilassa Otto Mannisenk. 4, muistiasiaa
ti 19.9. klo 16.00-17.00 Porrassalmenkatu 28, Väistääkö kukaan –
turvallisuus liikenteessä, Seppo Viljakainen Liikenneturva.
ti 19.9. klo 18.30 Jukureiden peli Raviradantie 24 Mikkeli,
”Onko muistisi jäässä?”

Lisätietoja Riitta Halonen p. 040 5592000 tai riitta.halonen@esmuistiluotsi.fi
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VANHUSTEN VIIKKO - IKÄPOLVET YHDESSÄ
1.-8.10.2017
Etelä-Savon Muistiluotsi on mukana seuraavien tapahtumien järjestelyssä:
SENIORSURF
ti 3.10.2017 klo 12.00-15.00 Mikkelin pääkirjastolla
•
•

mahdollisuus tutustua sähköisiin palveluihin, saada netti- tai älypuhelinopastusta
(oma tabletti tai älypuhelin mukaan) ja tietoa yritysten ja järjestöjen toiminnasta
Vapaa pääsy- TERVETULOA!

ASIAA HOITOTAHDOSTA -LUENTO
ke 4.10.2017 klo 13 Juvan Juvakodilla (Sairaalatie 6)
Miten tahdon itseäni hoidettavan?
Lisätietoja antaa muistiluotsiasiantuntija Hanna Kuitunen puh. 0400 174 706,
hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi

TANSSIA IKÄ KAIKKI
to 5.10 klo 13-15 Esedun juhlasalissa (Otavankatu 4, 50101 Mikkeli)
Kaikki sukupolvet tanssivat yhdessä Vanhusten viikon tapahtumassa, jossa on monenlaista
ohjelmaa:
• Videoidun tanssin opetus
• Tanssiesityksiä
• Susan tanssikorneri
• ESLI:n liikuntapiste
• Lavatanssit – esiintymässä Jussi Seppänen
Tule mukaan tanssin huumaan!

OMAISHOITAJAVIIKKO
Valtakunnallinen omaishoitajien viikon pääjuhla Mikaelissa
ti 28.11.2017 klo 12.30-15.30.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Anu Nurmi p.020 7806500
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PÄIN MÄNTYÄ -HANKE
Terveiset Päin mäntyä -hankkeesta!
Kesälomien jälkeen on taas palattu arkeen ja elokuussa on
hankkeemme ensimmäisiä ryhmätapaamisia. Kesän aikana
on tapahtunut henkilöstövaihdos, sillä Johanna Moilasen
jäädessä pois hankkeesta olemme saaneet hankkeeseen
uuden hanketyöntekijän Helmi Ahvenniemen.
Syksyn aikana jatkaa kokoontumisia Muistitreffit
(muistisairaiden vertaistukiryhmä) joka toinen tiistai.
Ensimmäinen tapaaminen on 5.9 klo 13.00. Aivotsumparyhmät (kognitiivisia kynä-paperitehtäviä) käynnistyvät 13.9
ja kokoontuvat aina keskiviikkoisin. Ilmaisutaitoryhmä jatkaa
viikoittaisia tapaamisiaan torstaisin syyskuun puolessa välissä
14.9 alkaen. Luontoryhmät aloittivat jo elokuun lopulla. Näiden lisäksi on tulossa vierailuja eri
tapahtumiin sekä mm. valokuvakirjapaja, joista tiedotetaan myöhemmin.
Syyskuussa on kaikille avoin ja maksuton luento Muistin
ongelmien tunnistaminen työelämässä ke 27.9.2017
klo 16.30 Mikkelin keskussairaalan auditoriossa.
Tilaisuudessa puhuvat työterveyslääkäri Taimi Lehtilä
sekä
kokemusasiantuntijoina
työikäisenä
muistisairauteen sairastunut ja hänen puolisonsa.
Tervetuloa kuulolle!

Hankkeesta ja sen toiminnasta voi kysyä lisää
Jaana Paasoselta puh. 050 314 2111
jaana.paasonen@msmuisti.fi
Helmi Ahvenniemeltä puh. 050 442 44 88
helmi.ahvenniemi@msmuisti.fi

Päin mäntyä -hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen kehittämishanke ja sen
toiminta-alueena on Mikkeli ja lähikunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus on
myönnetty alle 70-vuotiaiden muistiongelmaisten sosiaalisten tukiverkostojen
vahvistamiseen ja omannäköisen elämän jatkumisen tukemiseen. Lisäksi hankkeen
avulla levitetään muistitietoa työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen
kanssa. Hankkeessa tehdään ryhmätoimintojen pilottikokeiluja, joissa hyödynnetään
luonnon ja kulttuurin voimaannuttavia vaikutuksia.
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PÄIN MÄNTYÄ -HANKE
MIKKELIN SEUDUN MUISTI RY

RYHMÄT SYKSYLLÄ 2017

Päin mäntyä -hankkeen ryhmät ovat alle 70-vuotiaille muistisairaille tai muusta syystä
muistiongelmaiseille henkilöille. Kaikki ryhmät kokoontuvat Porrassalmenkatu 28:n tiloissa lukuun
ottamatta Kotaryhmiä ja retkiä. Tarkemmat ryhmäkohtaiset tiedotteet ovat tulossa syksyllä ja
tämä on tarkoitettu ennakkotiedoksi ryhmien ajankohdista.

Muistitreffit
Vertaistukiryhmä muistisairaille joka toinen tiistai klo 13.00 – 15:00
5.9. alkaen

Aivotsumpa
Aivojen treenausta Ahaa! Aivotreeni -mallin mukaan
Ryhmä kokoontuu joka keskiviikko klo 10:00 – 11:00
13.9. alkaen

Ilmaisutaitoryhmä
Ilmaisutaitoharjoituksia torstaisin klo 12:00 – 14:00
14.9 alkaen

Kotaryhmä
Luontoon liittyviä harjoituksia ja keskustelua tulen äärellä
ti 29.8. klo 13:00 – 15:00 ja ti 21.11. klo 13:00 – 15:00

Kuvakirjapaja
Kuvakirjan valmistamista joko itselle tai ryhmässä tiistaisin klo 13:00 – 15:00
10.10., 24.10. ja 7.11.

Lisäksi suunnitelmissa vierailla mm. Mikkelipuistossa ja valokuvanäyttelyssä sekä
askarrella jouluaskartelupajassa. Mahdollisesti käydään teatterissa sekä Jukurit pelissä. Näistä tulossa lisätietoa syksyllä.

YHTEYSTIEDOT
Jaana Paasonen
puh. 050 314 2111
jaana.paasonen@msmuisti.fi

Helmi Ahvenniemi
puh. 050 442 44 88
helmi.ahvenniemi@msmuisti.fi
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MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY
JÄRJESTÄÄ

16 tuntia (6 kokoontumiskertaa)
Mikkeli 1.11.-5.12.2017
Valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, hoitotyöhön, ja
avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin. Valmennuksessa saat tietoa omaishoito
tilanteen tunnusmerkeistä, muutoksen kohtaamisesta, sosiaalietuuksista ja –palveluista.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Mikkelin valmennukseen 23.10. mennessä,
Kati Oinonen p. 045-8061361.

Pappilanpuiston palvelutalossa käynnistyy kokeilu jaksohoidosta
Omaishoitoperheillä on nyt mahdollisuus lähteä mukaan kokeilemaan säännöllistä jaksohoitoa
Pappilanpuistossa palvelusetelillä. Virikkeellinen toiminta ja avarat, invamitoitetut tilat
takaavat asukkaille mielekkään arjen palvelutalossa. Talossa on henkilökuntaa ympäri
vuorokauden.
Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin 2 - 3 vuorokautta kuukaudessa koetun
vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Omaishoitoperheille laaditaan vuoden mittainen
hoitojaksosuunnitelma, jonka mukaisesti omaishoidettava on jaksolla Pappilanpuistossa
säännöllisesti.
Jaksohoito toteutetaan palvelusetelimallilla (105€/ hoitovuorokausi, sisältäen asumisen ja
hoivan). Omaishoitoperheelle vuorokausihinta on lakisääteinen 11.50€/vrk.
Kokeilun on tarkoitus käynnistää 1.11.2017
Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä OSSI -hankeen koordinaattoreihin:

Kylpylämatka
Irene Rämö p. 040Tervikseen!
359 7056 / irene.ramo@essote.fi tai

Lähde
kylpylämatkalle
Pärnuun
1.-8.10.2017!
Sarianna
Maaranen p. 040
359 7210
/ sarianna.maaranen@essote.fi
Hinta 450€ (Sisältää bussimatkat, majoituksen 2hh, lääkärintarkastuksen, hoidot, aamupalat
ja päivälliset sekä tietysti hauskan matkaseuran! Ilmoittautumiset Tapsalle 4.9.2017
mennessä
p. 040 5103210 tai sähköpostilla tapani.varjus@netti.fi
Voit lähteä reissuun ystäväsi kanssa, matka ei edellytä omaishoitajuutta tai Mikkelin seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenyyttä.
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Tule mukaan miesten omaan ryhmään!
Voit olla puolisoasi, vanhempaasi tai muuta läheistäsi hoitava mies. Kokoonnumme torstaisin
7.9., 19.10., 9.11. ja 14.12 klo 14-15.30. osoitteessa: Mikonkatu 5, 3.krs. Aiheina syksyn aikana
muun muassa Arkistojen aarteita -digitaaliset kulttuuriaineistot. Teemme myös vierailuja sekä
retkiä!

Iltapirtin perhehoito omaishoidettaville
OMAISHOITAJA!
Tarvitsetko turvallisen paikan läheisellesi esimerkiksi teatterin, konsertin tai
muun harrastuksen ajaksi?
Kokeilemme Essoten OSSI-hankkeen tuella iltapäivä- ja iltaparkkihoitoa omaishoidettaville
Kiiskinmäen Päiväpirtin tiloissa.
•
•

Paikalla valmennuksen käynyt ikäihmisten perhehoitaja
Iltapirtissä järjestetään asiakkaiden toimintakyvyn mukaisesti pientä toimintaa ja
aktiviteetteja

Iltapirtti järjestetään varausten mukaan tarvittaessa klo 16
Kustannukset omaishoitoperheille 9€ kerta (1-4h)
Yhteystiedot
Kiiskinmäenkatu 2,
50130 Mikkeli (käynti Saattotien kautta)
Sarianna Maaranen p. 040 3597 210 tai sarianna.maaranen@essote.fi
Ulla-Maija Hokkanen p. 040 3597 211 tai ulla-maija.hokkanen@essote.fi
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PAIKALLISET JÄSENEDUT: 2017
APTEEKIT:
Apteekki Stella: 5 % alennus Souvenaid -ravintolisäjuomista ja 5 % alennus Orionin D-vitamiineista
HYVINVOINTI- JA KAUNEUS:
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica: täydellisen jalkahoidon
tai kasvohoidon yhteydessä ilmainen käsinaamio ja – hieronta
Jalkahoitopalvelu Anne: 10 % alennus jalkahoidosta
KAMPAAMOT:
Parturi-kampaamo Hair Shop: 5 % alennus
Kampaamo-parturi Salon Riley: 10 % alennus
Parturi-kampaamo Ahotie: 15 % alennus
KELLOLIIKKEET:
Kelloliike Pylvänäinen Oy: 15–20 % normaalihintaisista tuotteista
KUKKAKAUPAT:
Puistokukka: 10 % alennus
Savonkukka, Savon Hautaustoimisto Ay: 10 % alennus kaikista kukista
Neiti Neilikka: 10% alennus normaalihintaisista kukista
PESULAT:
Quick Shop kemiallinen Pesula: 10 % alennus
TOIMISTOTARVIKE- JA ATK-LIIKKEET:
Mikkelin Toimistotarvike Oy: 20 % alennus toimistotarvikkeista ja 10% alennus tulostintarvikkeista,
muistakin tuotteista mahdollisuus saada alennus tuotekohtaisesti.
VAATELIIKKEET:
Miss Elena Ky: 10 % alennus kaikista tuotteista
Nykynainen: 10 % normaalihintaisista tuotteista, käytössä
leimakortti ja kun 10 leimaa on täynnä, kortti on 20€ arvoinen.
Lady Lisa: 10 % alennus
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YHTEYSTIEDOT
Porrassalmenkatu 26
50100 Mikkeli

(sisäänkäynti Maunukselankadun puolelta)

Toimistomme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8 – 15 välisenä aikana, tervetuloa!
Mikkeli:
Marketta Evola, puheenjohtaja, puh. 0400 320 707 tai marketta.evola@gmail.com
Taru Vartiainen, va. toiminnanjohtaja, puh. 0400 539 007 tai taru.vartiainen@esmuistiluotsi.fi
Riitta Halonen, Muistiluotsiasiantuntija, puh. 040 559 2000 tai riitta.halonen@esmuistiluotsi.fi
Hanna Kuitunen, Muistiluotsiasiantuntija, puh. 0400 174 706 tai hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi
Sofia Marttunen, Järjestöassistentti, puh 040 8277 353 tai jarjestoassistentti@esmuistiluotsi.fi
Jaana Paasonen, hankevastaava puh. 050 314 2111
tai jaana.paasonen@msmuisti.fi
Helmi Ahvenniemi, hanketyöntekijä, puh.050 442
4488 tai helmi.ahvenniemi@msmuisti.fi
Savonlinna:
Eeva Liisa Salminen, muistiasiantuntija, puh. 050 593 2353 tai eevaliisa.salminen@esmuistiluotsi.fi

http://mikkelinseudunmuisti.fi/

www.facebook.com/mikkelinseudunmuisti/
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