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Tervehdys täältä Kanteenmaantieltä Pöllönaukeelta!

Hoiva- ja kotipalvelu Mari Oras näki päivänvalon 7.1.2019 ja siitä asti ollaan oltu
yrittäjiä. Päivääkään en ole katunut, että tälle polulle lähdin. Asiakaskunta
koostuu vauvasta vaariin. Työtä tehdään yksityisenä, palveluseteleillä ja nyt
uutena on henkilökohtainen apu Pirkanmaalla. Toimintaluvat on
Punkalaitumella, Huittisissa, Sastamalassa ja Loimaalla.

Tämä työ on arvonlisäverotonta, jos asiakkaan toimintakyky on alentunut ja työ
tehdään sosiaalihuoltopalveluna. Tällöin asiakkaalle tehdä hoitosuunnitelma ja
palvelusopimus. Työstäni voi saada myös kotitalousvähennyksen 60%. Yläraja on
3500€ ja omavastuu 100€. Kerron näistä vielä lisää jos on kiinnostusta erilaisiin
tukimuotoihin.

Ei laiteta alkuun nyt enempää. Laittakaa viestiä tai soittakaa, jos on kysyttävää.
Puh: 050-5940487
Sähköp. marioras60@gmail.com 

Työtä tehdään täydestä sydämestä. Toivon oikein mukavaa viikkoa teidän kanssa.
Otahan yhteyttä. Tervetuloa mukaan mun viikkoon. Muutamia kuvia
harrastuksestani puutarhanhoito. Siitä jatkossa lisää!
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Tänään ei keritty sen enempää päivitteleen, mutta nyt lähtee suuren suosion
saanut arvonta!

Arvotaan kesäinen täytekakku. Se alkaa nyt ja päättyy sunnuntaina 12.6 klo 18.00.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Täytekakun saat juhannukseksi. Lisäksi
saat asiakkaani virkkaamat patalaput.

Arvontaan osallistut kommentoimalla tähän tai instagramin alkuperäiseen
julkaisuun jotakin minun firmasta. Nyt kipin kapin osallistumaan. Facebook ei ole
osallisena millään tavalla tähän arvontaan. Onnea!
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Moikka ryhmään! Nämä kuvat kertovat enemmän, kuin tuhat sanaa
Kuvissa näkyy miten monipuolista työ on ja suhde asiakkaan ja hoitajan välillä.
Työtä on aina tehty ilolla.
 
Leivontaa, ruoanlaittoa, musiikkia, ostos- ja lounasmatkoja, asiakkaalle
synttäreiden järjestelyä, eläinlääkärin apuna, kun asiakkaan kissasta otettiin
verikokeita, lääkkeenjakoa, saunottelua, haavanhoitoa, yhteisiä kampaaja hetkiä,
puutarhanhoitoa, kukkien istutusta, kuntoutusta, seurustelua, yhdessäoloa,
arjenaskareissa avustamista kevyttä siivousta, pyykinpesua, tiskaamista. Vanhojen
asioiden muisteluita ja laulamista. On verensokerin, verenpaineen ja painon
seurantaa. Asiointi- ja saattoapua unohtamatta.
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Kuvissa on myös meitin tassuterapeutti Silva! Silva käy minun mukana
asiakaskäynneillä ilahduttamassa pusujen kera.

2.5 vuotta sain kunnian hoitaa Punkalaitumen vanhinta asukasta. Me oltiin Vapun
kanssa aina perjantai illat yhdessäMeillä oli Facebookissa erittäin paljon seuraajia.
Meistä tuli myös julkkiksia, kun meitä haastateltiin mtv3uutiset sivustolleVapun
kanssa oli sopimus, että loppuun asti mennään. Sain kunnian hoitaa Vapun
kotona kuolemaan asti. Se oli jotain niin kaunista.  Tässä linkki haastatteluun:
https://www.mtvuutiset.fi/…/vappu-102-ja-mari-42…/7941252

En päivääkään vaihtaisi pois!

Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii uskallusta. Monesti ajatteli, että miten pärjää, jos ei
saa asiakkaita? Jaksanko olla työssäni hyvä ja luotettava? Pystynkö tekemään
laadukasta työtä? Olen pärjännyt ja jaksanut hymyillä.

Mutta se on vaatinut nämä kaikki rakkaat ympärille. Ilman näitä ihmisiä en olisi
tässä. On ollut tsempaajat ja auttajat. Korvat jotka kuuntelee, silmät jotka näkee
ja sydämet jotka ymmärtää. Kiitos rakkaat, että ootte jaksanut mun matkassa.

Ennen kaikkea mun esikuvani ja elämäni sankari mummu. Taksiautoilija.
Naisyrittäjä niin, kuin minäkin. Paljon opettanut ja enemmän antanut. Ikävää oli
luopua hänestä 9.1.22 sadan vuoden ikäisenä. Mummu on kirkkain tähti. Kiitos
kaikesta!
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https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vappu-102-ja-mari-42-ovat-ystavia-ikaerosta-huolimatta-huumori-ja-elamanasenne-yhdistavat-meilla-on-sellainen-sopimus-etta-loppuun-asti-mennaan/7941252?fbclid=IwAR037C-zmES0Mqm2qWTFvXNaLCzFRBjlJM8HEQ-lCrSiy0NPcQWDBy_mVdY


Äiti ja isä Oriniemessä on paikka mihin mennä. Ootte elämäni valonnäyttäjät. Niin
rakkaitaMieheni ja molemmat poikani ilman teitä en olisi minä. Ootte antanut
tähän kaikkeen mahdollisuuden! Auttanut, tukenut, kannustanut ja
ennenkaikkea rakastanut. Olen onnellinen yrittäjä. Te kaikki olette
huipputyyppejä!

Läheiset ja ystävät myös matkassa mukana. Tää on ollut ihan huikeeta. En ois
uskonut, että yrittäjyys on näin mahtavaa. Tästä on hyvä jatkaa asiakkaiden
kanssa jotka tekevät tästä työstä mielenkiintoisen. Kiitos, että olette
Unohtaa ei voi mun rakkaita lenkittäjiä. Oli ilma mikä hyvänsä niin mennään että
nuppi tuljuu. Silva ja Pyry elämäni karvaturrit.

Puutarhanhoito on voimavarani! Mieli ja silmät lepää. Mullassa tonkiminen on
terapeuttista. Mahtaako siihen olla syy vanha sukunimeni? (Multanen). Osaan
nauttia vapaasta, vaikka sitä ei olisi, kun kaksi tuntia. Se riippuu siitä mitä tekee.
Usein lähden äidin kanssa turisemaan ja samalla kahville.

Syksyllä ja talvella teen timanttitöitä ja kudon, jos ehdin. Onneksi olen saanut
lahjoituksena villasukkia, joita olen saanut antaa asiakkailleni.
Joka päiväinen lenkkeily koirien kanssa antaa virtaa. Metsässä rentoutuu ja
linnunlaulu on musiikkia korville. Elämä on tässä ja nyt. Olen vähään tyytyväinen.
En tarvitse ulkomaanmatkoja lomailuun. Minulle riittää aika perheen kanssa ja
pulahdus paljuun. Täydellistä nautintoa. Matkanvarrella on sattunut kolhuja,
pieniä sekä isoja. Kaikesta on kuitenkin selvitty positiivisella asenteella ja
todellisten ystävien tuella.

Mun mottoni on elä elämäsi hymyillen, hymyile läpi kyyneltenTämä on kantanut
pitkälle. Tiedän onnistuneen työssäni, kun palaute on aitoa. Voi plikka, kun sää
ymmärtäisit, kuin tärkeetä työtä teet. Mun on niin hyvä olla, kun on puhdas
Marin hymy valaisee pilvisenkin päivän tai kyllä mää oon sua si odottanut
Näillä kiitoksilla jaksaa ja tietää, että on oikealla alalla. Välillä pelkkä läsnäolo
riittää.
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Yksi paikka missä rentoutuu on sauna. Siellä käydään 4 kertaa viikossa! Se on
lämpimänä, kun tulee illalla töistä. Huuhdotaan työpölyt pois ja hoitajan rooli
vaihtuu kotihiireksi. Saunan, kun vielä on tehnyt omat miehetUsein saunan päälle
mennään paljuun tai istutaan terassille.

Näillä eväillä pääsee pitkälle. Viikko alkaa olla lopuillaan ja huomenna on
viimeisen päivityksen vuoro sekä kakku arvonta. Rentouttavaa lauantai illan
loppua ryhmään!
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20 vuotta hoitajana ja 17 vuotta kolmivuorotyötä antaa aihetta kiitokseen olla
yrittäjä. Jos sinulla herää jotain kysyttävää minulle voi soittaa, laittaa viestiä,
hihkasta kylillä tai käydä kotisivuilla http://www.kotihoito-marioras.fi 

Täytekakku arvinta on päättynyt ja voittajalle laitetaan yv. Kannattaa seurata
viestejään! Hoiva-ja kotipalvelu Mari Oras kiittää kuluneesta viikosta ja
mielenkiinnosta yritystä kohtaan. Työtä tehdään edelleen suurella sydämellä ja 20
vuoden ammattitaidolla!

12.6.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kotihoito-marioras.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Uzr1SJfX9oY4iNk_0imI6qhkqOxR1nkb7N1dpKCfBG2HcxcuH8frwxCU&h=AT0Xym5sPgwBCs8Er6xrZrFLmM2AYMszPsc-APd3BUHMeyM-vtPRwyrjyKzb6gEs0CjaDYfkZwVAmapapxiuOB0ow14zkvC-AqsO0uPCT5SHP2Sq1ZVT6bqphK1nzanMt1Sy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0duMi7Hax7yGcWQsG01-jzQ1HGGJgZCmHBWcF7jWLbXemhnc4cx0ied_DZ2g4O89nBcqmnI6tPHf6IfQdaNABuve0PHApzzA--7QaXHGe6NBRrjLnP71kURCq9w0BMcXpZgulZC2XhvFJz40d_mb3wEGgWC4ZoApECXeWdwfe_nosdsdEJBX7KCRwOZYhvEQd5hYh5kxHMak9EdVDt2fzKQx9k-4lbNw2z

