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Vuosi 2018 oli merkittävä askel
Mikkelissä. Monitoimijakeskus
Omatori avasi ovensa asteittain
toukokuun lopusta alkaen ja virallisia
avajaisia vietettiin syyskuussa.
Olet ehkä kuullut, että matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupisteitä on ollut jo aiemmin
muissa kaupungeissa kuten IsoApu Lappeenrannassa, Seniorineuvonta Ankkuri Joensuussa, Kotitori Tampereella ja PalveluSantra Lahdessa.
Toiminta-ajatus on kaikissa näissä ohjauksen ja
neuvonnan osalta sama, mutta Mikkeliin haluttiin rakentaa jotain vielä kattavampaa. Lue vuosikatsauksestamme lisää Omatorin kehityksestä
vuonna 2018.

Omatorin toiminta ja palvelut
muodostavat kattavan kokonaisuuden
Omatorin voimavarana on yhteistyö julkisen sektorin, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä
yksityisten palveluntuottajien voimin.
Omatorin toiminta ja palvelut koostuvat ennaltaehkäisevistä ja hyvinvointia edistävistä palveluista,
sekä toimimme neuvonnan ja ohjauksen keskuksena. Kohderyhminä ovat erityisesti ikääntyvät,
kaikenikäiset vammaiset henkilöt ja omaishoitoperheet, mukaan lukien lapsiperheet. Palveluja
on myös tarjolla muillekin, esimerkiksi yksityisten palveluntuottajien hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluja voivat hyödyntää kaikki halukkaat.

Palvelut? Kotona asumisen tuki ja turvallisuus?
Lääkitys? Terveys ja hyvinvointi? Juttuseuraa?
Vertaistukea? Vapaaehtoistoimintaa?

Näin Omatori perustettiin
Asiakkaiden toiveena on ollut jo pitkään yhden
luukun periaate, jonka myötä mahdollisimman
monta asiaa hoituisi kerralla yhdessä toimipisteessä. Ajatus toimijoiden tiiviimmästä yhteistyöstä ei toki ole uutta ja hyvää yhteistoimintaa
on ollut jo ennen Omatoria.
Lisäksi Mikkelissä on toiminut samassa toimipisteessä eri sektorin toimijoiden palveluja, yhtenä
esimerkkinä Essoten omaishoidon tuki ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Omatorille tulevat toimijat kävivät yhteisen valmennuksen yhteistyöhön ja yhteisten asiakkaiden
palvelemiseen. Olemme täällä juuri sinua varten!

Essote

Geriwell Oy

Kyyhkylä Oy

Tarjoaa Omatorilla laajasti ikääntyviä,
vammaisia henkilöitä ja kaikenikäisiä
omaishoitoperheitä tukevia palveluja
sekä esimerkiksi farmaseutin ja hoitajan vastaanottoja.

Geriwellin palvelupisteeltä saat
ohjausta ja neuvontaa kotiin vietävistä
palveluista, esimerkiksi kotipalveluista,
kotisairaanhoidosta ja kotikuntoutuksesta.

Kyyhkylän palvelupiste Omatorilla
tarjoaa hyvinvointipalveluja (esim. hieronta, jalkahoito ja ravitsemusterapia),
kuntoutuspalveluja sekä sotainvalidien
ja veteraanien neuvontapalvelua.

Mikkelin
Kuntopalvelu Oy

Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunta

Mikkelin seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry

Mikkelin Kuntopalvelu Oy on kuntoutus- ja terveyspalvelujen asiantuntijana
kehittämässä asiakkaan palvelupolkua
yhteistyössä Omatorin muiden toimijoiden kanssa.

On mukana Mikkelin vapaaehtoisverkostossa ja palvelee yhteistyössä
Omatorilla muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Palvelee omaishoitajia keskustelutuen,
valmennusten, vertaistuen, virkistystoiminnan, ohjauksen ja neuvonnan
avulla.

Lisäksi teemme laajasti yhteistyötä
alueen muiden yhdistysten ja
organisaatioiden kanssa.

Vetrea Mikkelin
Hoivapalvelu Pelakuu
Tarjoaa Omatorilla kotiin vietäviä
palveluja sekä kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja (esim. kotikuntoutus,
hieronta, jalkahoidot).

Kutsu ja tilaisuus
organisaatioille tulla
mukaan monitoimijakeskuksen
yhteistyöhön.

Elokuu 2017
Essote ja OP SuurSavo solmivat vuokrasopimuksen toimitiloista.

Aiesopimukset
toimijoiden
kanssa.
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Etelä-Savon alueella toteutettiin vuosien 2016–
2018 aikana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hallituksen I&O OSSI-kärkihanke, jonka
yhtenä tavoitteena oli perustaa entistä laajempi
omais- ja perhehoidon osaamiskeskus sekä parantaa palveluohjausta. Hanke toimi tärkeänä resurssina Omatorin perustamisessa, mutta tärkein
voimavara oli ja on jatkossakin kaikkien toimijoiden sitoutuminen ja tahtotila olla mukana tuottamassa palveluja uudella tavalla.

Tilojen
remontointi
loppuvuosi 2017
-toukokuu 2018.

Touko-elokuu 2018
Toimijoiden muutto
ja toiminnan
aloitus.

Toimijoiden
valmennus
yhteistyöhön.

Omatorin
strategiatyöskentelyn
aloitus.

Avajaiset
12.9.2018

Vuoden 2019
suunnittelu.
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Hektorissa esillä oleva hyvinvointi- ja
arkiteknologia herättää kiinnostusta

Monitoimijakeskus Omatorin
avajaiset olivat menestys
Omatorin avajaisissa 12.9.2018 vieraili päivän
aikana yhteensä 850 henkilöä. Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen ja kansanedustaja Satu Taavitsainen pitivät avajaispuheenvuorot, sekä kuulimme Päämajakoulun oppilaiden
musiikkiesityksen.

Omatori toimii ohjauksen
ja neuvonnan pisteenä

Kohtaamispiste on
Omatorin olohuone

Kotona asumisen turvallisuutta edistäviin pienapuvälineisiin ja arkea helpottavaan teknologiaan
on nyt helppo tulla tutustumaan, sillä Hektori on
avoinna Omatorin aukiolojen puitteissa.

Koko Omatorin toimintaan ja kaikkiin palveluihin kytkeytyy palveluohjaus ja juuri sinulle oikeiden palvelujen ja toiminnan löytäminen.

Kohtaamispisteellä vietät aikaa
jutustellen tai vaikkapa lehteä
lukien kahvikupin äärellä.

”Hektorin tarkoituksena on tehdä teknologiaa
tutuksi sekä kertoa, mistä erilaisia apuvälineitä
on saatavissa. Monet esillä olevista ratkaisuista
ovat hyvinkin yksinkertaisia keksintöjä, mutta auttavat kodin arjessa tehokkaasti.

Omatorin Infossa sinut ottaa vastaa asiakaspalvelija. Info ohjaa ja neuvoo sekä kertoo erilaisista
palveluista, jos et tiedä mihin ottaa yhteyttä tai
kuka ammattilainen osaisi auttaa sinua parhaiten.
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Omatorin Kohtaamispisteellä on kahvio, jota pyörittävät Mikkelin vapaaehtoistoimijaverkoston
kouluttamat vapaaehtoiset.
Ihanat vapaaehtoisemme juttelevat asiakkaiden
kanssa, keittävät kahvia ja paistavat pullaa. Kohtaamispisteeltä leijaileva pullantuoksu tekeekin
Omatorista kotoisan.

Vaikka puhummekin teknologiasta, se ei aina tarkoita esimerkiksi tekoälyä tai robottia vaan musiikin mukaan värisevää ja rentouttava tyynyä”,
kertoo hyvinvointiteknologiaohjaaja Pauliina
Kinnunen ja kannustaa ihmisiä tutustumaan
hyvinvointi- ja arkiteknologiaan.
Hektori näyttelytila onkin herättänyt kovasti kiinnostusta. Hektorissa esillä olevat laitteet vaihtuvat osittain aika ajoin, joten sinne kannattaa tulla
vierailemaan aina uudelleen.

Vieraat saivat tutustua avajaisissa Omatorin palveluihin ”teematoreilla”. Esimerkiksi Kunnontorilla sai mittauttaa fysioterapeuttien ohjaamana
puristusvoiman ja tasapainon, Kotihoitotorilla
sai istahtaa kotoisaan nojatuoliin ja kuulla kotiin
vietävistä palveluista, Neuvotorilta sai ohjeistusta siitä, milloin ottaa yhteyttä Palveluneuvoon
ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden palvelutarpeenarviointeihin tai palveluohjaukseen liittyen sekä Omais- ja perhehoitotorilla oli tavattavissa omaishoidon ja perhehoidon työntekijöitä.
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Tapahtumia vuonna 2018
Kohtaamispisteen toiminta lähtee
kunnolla käyntiin vuonna 2019,
kun aloitamme säännöllisen
avoimen toiminnan. Syksyn 2018
aikana ehdimme kuitenkin järjestämään monta tapahtumaa:

Ohjausryhmä luotsaa
Omatorin toimintaa

Vanhusten viikolla Senior Surf-päivänä 9.10.
eri toimijat esittelivät ja opastivat kävijöitä erilaisten sähköisten palvelujen käytössä. Esimerkiksi kirjaston, Osuuspankin, Kelan ja Essoten
sähköiset palvelut olivat tutustuttavina, sekä
Esteryn ja Esedun vertaisohjaajat opastivat
älylaitteiden käytössä. Lisäksi vierailijat tutustuivat Hektori näyttelytilaan ja etähoivaan.

Omaishoitajaviikolla järjestettiin ”Näe, kuule,
huomaa omaishoitaja”-tapahtuma 29.11.,
jossa nähtiin otteita Mielensäpahoittaja-näytelmästä ja muotinäytös Puhlan helposti puettavista vaatteista, kuultiin tietoa palveluseteleistä ja
valinnanvapaudesta sekä omaishoitajan hyvinvoinnista, aivojumpattiin ja saatiin opastusta
siirtymisten keventämisestä.

Vanhusten viikolla Tietoa ja
toimintaa-päivänä 11.10 oli tarjolla yrttitietoa,
elintapaohjausta, tietoa unilääkkeistä ja asiaa
hoitotahdosta.

Kauneimmat Joululauluja laulettiin 50 henkilön
voimin Kohtaamispisteellä 3.12.2018. Suosio
oli suuri ja avoimeen toimintaan seuraavalle vuodelle toivottiinkin musiikkiin liittyvää toimintaa.

*Omatori tuli myös monelle tutuksi vuonna 2018 riskiryhmien influenssarokotusviikoilla sekä diabeetikoiden silmänpohjakuvauksissa. Järjestämme esimerkiksi Essoten terveyspalvelujen
kanssa vastaavia kausittaisia palveluja, koska Omatori tarjoaa loistavat tilat keskeisellä paikalla.

Vuonna 2018 Omatorilla asioitiin noin
6 500 kertaa (kesäkuu-joulukuu 2018).
Tämän lisäksi asiakkaita on palveltu
puhelimitse, kotikäynteinä ja
kausittaisina palveluina*.

Syksyllä 2018 perustettiin
ohjausryhmä, joka koostuu
jokaisen Omatorilla toimivan
organisaation edustajista.
Ohjausryhmän tehtävänä on pitää yhteistyö
toimivana sekä päättää Omatorin strategista
ja seurata sen toteutumista. Koska Omatori ei
muodosta omaa hallinnollista organisaatiotaan,
ohjausryhmän edustajien tehtävänä on toimia
viestin välittäjinä omiin organisaatioihinsa.

Omatorin toimijat kertovat,
mikä on parasta Omatorissa:

”Helppo saavutettavuus ja
yhteistyö mahdollistavat
asiakkaalle kokonaisvaltaisen
ja ihmisläheisen palvelun.”
Arja Tiensuu,
Mikkelin Kuntopalvelu Oy

”Nyt ikääntyneille, kaikenikäisille vammaisille henkilöille ja
omaishoitoperheille ja heidän
läheisilleen on yksi paikka,
josta tulla kysymään apua
ja tukea arkeen sekä omaan
terveyteen ja hyvinvointiin”
Pirjo Ihalainen, Essote
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Mihin keskitymme vuonna 2019?
• Keskitymme laadukkaaseen asiakaspalveluun: tulet kohdatuksi, kuulluksi,
autetuksi ja tuetuksi.
• Aloitamme kaikille avoimen ja maksuttoman toiminnan, jonka tarkoituksena
on levittää tietoa palveluista sekä
hyvinvointia ja terveytä edistävistä
asioista.
• Toteutamme ensimmäiset asiakastyytyväisyyskyselyt.
• Laajennamme yhteistyötä alueen
toimijoiden kanssa ja panostamme
osallisuuteen.
• Viimeistelemme Omatorin toimijoiden
ensimmäinen yhteisen strategian seuraavalle viidelle vuodelle. Pohjatyötä
on jo tehty pitkälle vuonna 2018.

”Omaishoitajat saavat
vertaistuen, valmennuksen,
ohjauksen ja neuvonnan
samasta paikasta”
Maarit Väisänen
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

”Vapaaehtoistoiminta kytkeytyy muihin tukikeinoihin
entistäkin tiiviimmin, ja
Omatori mahdollistaa
vapaaehtoisille uudenlaisen
ympäristön toimia”
Mari Ylönen, Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunta
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ESSOTE 5 /2019
KOTIHOIDON AMMATTILAISET

GERIWELL
TÄHTIHETKIÄ JA HYVÄÄ ARKEA

Yhteystiedot
Monitoimijakeskus Omatori
Porrassalmenkatu 21, 2 krs.
50100 Mikkeli
www.omatorille.fi
015 211 557 (Palveluneuvo)
Avoinna ma-pe klo 8-16

TEKSIT: Eveliina Rautio, asiakkuuskoordinaattori, Omatori
TAITTO: Antti Kääriäinen, Essote

