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Puheenjohtajan palsta

Kevään vihreys on kauneimmil-
laan. Matkaamme kohti kesää, 

vilkasta, aurinkoista, toiminnallista. 
Paljon on erilaisia tilaisuuksia ollut 
kevään aikana ja lisää tulossa. PIO-
NI-PERHEESSÄ toiminta vilkastuu 
jatkuvasti. Ohjelmatiedot tässä leh-
dessä.
 PIONI- hallituksessa on nyt jäse-
niä Tampereelta, Akaasta, Sastama-
lasta, Valkeakoskelta. Hyvä kattaus 
osaamista, koulutusta, ammattitai-
toa Pirkanmaan eri kolkilta. 
 Olemme muuttaneet uusiin toi-
mitiloihin Kullervonkatu 21 Tamme-
lan kaupunginosaan. Sisustus on 
loppusuoralla. Tupaantulijaiset vie-
tettiin toukokuun viimeisenä päivä-
nä Avoimien Ovien merkeissä. Ter-
vetuloo piipahtamaan kahville ja 
juttelemaan, omaishoitajuuteen ja 
muihinkin liittyvistä asioista. Autam-
me Sinua. PIONI-PIRTTI kultturelli 
kohtaamispaikka. 
 Hoito-Veljet -projekti on saanut 
kaksi uutta työntekijää. Kuntajako 
suoritettu. Informaatiotilaisuudet pi-
detty kunnissa. Voimaviikkoja Ikaa-
listen Kylpylässä on pidetty ja pa-
laute on ollut kiitettävää. Projektin 

aloitus on ollut erittäin positiivis-
ta ja tuloksellista. Olen erittäin tyy-
tyväinen projektin henkilökuntaan. 
He ovat tehneet hyvää työtä UKKO- 
omaishoitajien hyväksi yhteistyössä 
kuntien edustajien kanssa. Tästä on 
hyvä jatkaa. 
 Kevään aikana Tampereella 
PIONI-PERHE osallistui Miesten 
Tampere tapahtumaan ja järjesti 
UKONpäivän seminaarin. Keskuste-
lutilaisuuksia, seminaareja ja kurs-
seja tullaan järjestämään muualla-
kin Pirkanmaalla. Yhteistyö monien 
eri tahojen kanssa jatkuu vilkkaana. 
Yhdistyksen kesäjuhlat olivat tänä 
vuonna Valkeakoskella. Tallinnassa 

Aarre Aarne Alanen, puheenjohtaja.
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käytiin virkistäytymässä 21. – 23.5. 
Matka oli ikimuistoinen, mukana oli 
28 osallistujaa. Kiitokset Ikaalisten 
Matkatoimistolle hyvästä matkajär-
jestelystä. Suviretki tehdään Kauha-
joelle. Tervetuloa mukaan. 
 Hämeenkyrössä alkoi toiminta 
tänä keväänä. Syksyllä alkaa Akaas-
sa ja Kangasalla. Hengellinen ryhmä 
on aloittanut toimintansa Lempää-
län lisäksi myös Tampereella. Syk-
syllä viemme kymmenen hengen 
omaishoitajaryhmiä Ikaalisten Kyl-
pylään hemmottelupäiville. Ohjelma 
on suunniteltu yhteistyössä Ikaa-
listen Kylpylän kanssa. Toiminta on 
erittäin monipuolista, omaishoitaji-
en parhaaksi. Vapaaehtoiset, olette 
tervetulleita mukaan toimintaamme 
ympäri Pirkanmaata. 
 Kiitos kaikille lahjoittajille, yhteis-
työkumppaneille ja vapaaehtoisille 
siitä tärkeästä avusta, jonka olette 
PIONI-PERHEELLE, Omaishoitajille 
suoneet! Yhteistyömme jatkukoon.
 Omaishoitajuus on kasvava haas-
te tässä yhteiskunnassa. Mielestäni 
Omaishoitajien asioiden saattami-
seksi oikealle raiteelle ei ole kovin-
kaan paljon tehty. Se mitä on tehty, 
on jäänyt puheen ja tutkimusten ta-
solle. Huippututkimuksia ei ole hyö-
dynnetty. 65-vuoden ikä on monelle 
omaishoitajaperheelle hoitovastuu-
ta lisäävä raskas etappi. Milloin 
Omaishoitajat saavat oikeudenmu-
kaisen, yhdenvertaisen, ihmisarvoi-

sen kohtelun? Viimeisin työryhmä, 
joka on asetettu laatimaan kansal-
lista omaishoidon kehittämisohjel-
maa, aloitti toimintansa 1.2.2012. 
Tämän työryhmän työn yhteydessä 
arvioidaan myös omaishoidontuen 
verotuskohtelu. Toivottavasti tämä 
työryhmä saa jotain hyödyllistä, py-
syvää muutosta aikaan. Odotan in-
nolla.
 Tervetuloo mukaan PIONI-PER-
HEEN toimintaan! Mukaan voivat 
tulla kaikki; omaistaan/läheistään 
hoitavat myös, Te, jotka olette syys-
tä tai toisesta joutuneet luopumaan 
läheisestänne riippumatta siitä, saa-
ko kunnallista omaishoidontukea. Ei 
tarvitse olla jäsen, ystävät, tuttavat, 
sukulaiset, yhteistyökumppanit ym. 
Toimintaan ovat tervetulleita kaikki 
riippumatta poliittisesta tai uskon-
nollisesta vakaumuksesta tai etni-
sestä tai kulttuurisesta taustasta.

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA. 
OLEMME SINUA VARTEN. 
Tulemme toimimaan asteittain koko 
Pirkanmaan alueella Omaishoitajien 
parhaaksi.

  

Yhteistyöterveisin,

puheenjohtaja
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Pirkanmaan Hoito-Veljet -projek-
ti elää kesäänsä ihan kirjaimelli-

sesti monessakin mielessä. Valmis-
teluvaiheen jälkeen ollaan siirrytty 
talven ja kevään aikana varsinaiseen 
toteutusvaiheeseen uusien projekti-
koordinaattoreiden aloitettua. 
 Konkreettisena esimerkkinä 
ovat Ikaalisten Kylpylän Voimavii-
kot, joista ensimmäinen neljän päi-
vän jakso pidettiin helmikuussa ja 
ns. satelliittipäivä on Tampereel-
la 17. huhtikuuta. Kokemukset en-
simmäisestä jaksosta olivat erittäin 

PIRKANMAAN HOITO-VELJET 
-PROJEKTIN KESÄKUULUMISIA

myönteisiä. Ensimmäisenä päivänä 
koolla oli joukko sangen väsyneitä 
miehiä, mutta jakson lopussa olivat 
voimaantumisen merkit selvästi ha-
vaittavissa. Muutaman päivän irtiot-
to oli tullut todelliseen tarpeeseen. 
Monen kasvoilla karehti hymy, ja 
jopa jälkeenpäin muutamat ovat tul-
leet henkilökohtaisesti kiittämään. 
 Seuraava jakso on ollut huhti-
kuun alussa ja kokemukset siitä ovat 
paljolti ensimmäisen jakson kaltai-
sia. Tänä vuonna Voimaviikkoja on 
lisäksi vielä kesäkuun jakson jälkeen 

Infotilaisuus Mäntän Klubilla.
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20. – 23.8. ja 8. – 11.10. Samanlai-
nen tahti jatkuu vuonna 2013. Kuten 
edellisessä jäsenlehdessä kerrottiin, 
jakson ohjelma on ennen muuta 
ryhmämuotoista toimintaa, eikä si-
sällä hoitoja tai yksilöllisiä tarkastuk-
sia/ohjausta. Lähestymisnäkökulma 
on psykososiaalinen ja arjen suju-
mista tarkasteleva. Yhtenä keskeise-
nä tavoitteena on lisäksi kannustaa 
ja motivoida miehiä hakeutumaan 
jatkossa muille loma- ja kuntoutus-
jaksoille. Niinikään olisi hienoa, jos 
miehet voisivat pitää toisiinsa yh-
teyttä jaksojen jälkeenkin.
 Lisäksi projekti ja sitä kautta yh-
distys on jalkautunut kevättalven 
aikana koko Pirkanmaalle, kun pro-
jektista on pidetty seutukunnalliset 
informaatiotilaisuudet maakunnas-
sa. Osallistuminen tilaisuuksiin on 
paikoin ollut yllättävänkin aktiivista. 
Mitä todennäköisimmin näillä tilai-
suuksilla ja tiedottamisella muuten-
kin on ollut suora vaikutus siihen, 
että yhdistyksen jäsenmäärä on vii-
me kesän jälkeen yli kaksinkertaistu-
nut. Nyt jäseniä on reilusti yli 150.
 Projektissa tapahtuu toki paljon 
muutakin. Ensinnäkin Ukonpäivä-
nä 4.4. on järjestetty laatuaan en-
simmäinen Ukonpäivän seminaa-
ri Tampereella teemana ”Köyhyys ja 
syrjäytyminen - myös omaishoita-
jamiesten uhka?” - alustajina sosi-
aalityön professori Jari Heinonen ja 
Tampereen seurakuntien yhteiskun-

nallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe, 
musiikkia tarjoili monen täkäläisen 
tietämä ja tuntema Pispalan Sälli.
 Lisäksi 28.4. klo 12-15 Tampe-
reella järjestettiin Miesten Tampere 
-tapahtuma Puisto-Emmauksessa. 
Mikä liikuttaa miestä? Sitä kannatti 
tulla katsomaan ja kuulemaan tuol-
loin. Kävijämäärässä päästiinkin 
tavoitteeseen, osallistujia oli noin 
200.  Projektin kautta PIONI oli yksi 
tapahtuman pääjärjestäjistä. Vastaa-
vanlaista tapahtumaa ei ole ennen 
ainakaan Tampereella järjestetty.
 Niin Voimaviikoista kuin kaikesta 
muustakin projektiin liittyvästä toi-
minnasta saa lisätietoa PIONI:n toi-
mistolta. Jo nyt on hyvä todeta, että 
syksyllä ja talvella käynnistyy projektin 
koulutuksellinen osuus eri teemois-
ta. Matkakuluja lukuunottamatta il-
maisille Voimaviikoille voi osallistua 
myös sellaiset miesomaishoitajat, 

Pertti Lahti
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jotka eivät ole virallisen tukijärjes-
telmän piirissä. Tässä yhteydessä on 
vielä paikallaan mainita, ettei Voima-

viikoille eikä muihin projektin tapah-
tumiin osallistuminen edellytä yh-
distyksen jäsenyyttä.

Hei!

Olen Hannele Jokela. Aloitin Pirkan-
maan Hoito-Veljet -projektin projek-
tikoordinaattorina helmikuun alus-
sa 2012. Uusi työ on tuntunut oikein 
hyvältä ja kiireiseltäkin välillä. Paljon 

PIRKANMAAN HOITO-VELJET 
-PROJEKTIN UUDET TYÖNTEKIJÄT

olen jo tämän muutaman kuukau-
den aikana saanut tutustua uusiin 
erilaisiin mielenkiintoisiin ihmisiin 
ja asioihin sekä Pirkanmaan eri kun-
tiin. Pirkanmaa ei ennestään ollut 
kovin tuttua minulle, ja siinä olenkin 
autolla liikkuessani eräänkin kerran 

Projektityöntekijöiden yhteystiedot:

Pertti Lahti, projektipäällikkö
puh. 044 377 7174
pioniry@gmail.com

Sari Nousimaa, projektikoordinaattori
puh. 050 555 0014
pioni.sari@gmail.com

Hannele Jokela, projektikoordinaattori
puh. 050 555 3115
pioni.hannele@gmail.com
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navigaattoria tarvinnut. Muutin Sii-
linjärveltä Tampereelle tammikuun 
lopussa.
 Koulutukseltani olen lähihoita-
ja/ sosionomi (AMK). Lähihoitajaksi 
valmistuin jouluna 1994 Outokum-
mun Ammatillisesta oppilaitokses-
ta. Työskentelin muutamia vuosia 
yksityisessä ikääntyneiden ympäri-
vuorokautisessa kodinomaisessa 
hoivayksikössä Kuopiossa. Jatkoin 
opintojani sosionomiksi, valmis-
tuin vuonna 2000 Pohjois-Karjalan 
Ammattikorkeakoulusta. Viimeiset 

11 vuotta työskentelin Siilinjärven 
Palvelutaloyhdistyksen palvelukses-
sa vastaavana ohjaajana ja projekti-
koordinaattorina.
 Minulla on kaksi aikuista tytärtä. 
Ilokseni olen päässyt jo kaksi kertaa 
mummiksi. Aleksille 14 vuotta sitten 
ja nyt uudelleen seitsemän kuukaut-
ta sitten Mintun mummiksi. Vanhin 
tyttäreni perheineen asuu Kuopios-
sa ja nuorempi täällä Tampereella. 
Minttu-vauvan syntyminen vaikut-
tikin suuresti muuttooni tänne Hä-
meeseen.

Hannele Jokela ja Sari Nousimaa
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Tervehdys!

Olen Sari Nousimaa ja aloitin työt 
projektikoordinaattorina Pirkan-
maan Hoito-Veljet -projektissa hel-
mikuussa 2012. On ollut antoisaa 
ja vaihtelevaa olla työelämässä mel-
kein neljän vuoden kotiäitiyden jäl-
keen, kotona viipeltää 1- ja 4-vuoti-
aat pojat. Aikaisemmin työskentelin 
Ikaalisten Kylpylän kuntoutumiskes-
kuksessa sosiaaliohjaajana useam-
man vuoden ajan. Hoito-Veljet -pro-
jektin yhtenä yhteistyökumppanina 
on Ikaalisten Kylpylä, joten on ollut 
hauskaa tehdä yhteistyötä näissä 
merkeissä.
 Olen koulutukseltani sosionomi 
(ylempi AMK). Opiskelin aikoinaan 
Mikkelissä ja jatko-opinnot suoritin 
Seinäjoella. Olen kotoisin Kanga-
salta, jonne hiljakkoin palasimme-
kin perheen kera reilun kymmenen 
muualla vietettyjen vuosien jälkeen. 
Näihin vuosiin mahtui mm. 1,5 vuo-
den asuminen Kiinan Chengdus-
sa puolisoni työn vuoksi. Reissu oli 
erittäin silmiä avartava kokemus, 
ja sen aikana korostui läheisten ih-
misten merkitys sekä se, kuinka hy-
vin meillä moni asia täällä Suomes-
sa onkaan. Joskus vain täytyy lähteä 
kauas nähdäkseen lähelle.

Työskentelyalueenamme on koko 
Pirkanmaa ja me projektikoor-

dinaattorit olemme jakaneet Pirkan-
maan suurin piirtein puoliksi. Alku-
vaiheen isona kokonaisuutena on 
ollut yhteensä seitsemän projekti-in-
fotilaisuuden pitäminen ympäri Pir-
kanmaata. Näihin kutsuttiin kuntien 
avustamana miesomaishoitajia sekä 
kuntien omaishoidon tuen parissa 
työskenteleviä työntekijöitä. Vastaan-
otto on ollut pääsääntöisesti positii-
vista ja olemme jo saaneet aloiteltua 
hyviä yhteistyötaipaleita monen kun-
nan kanssa. Myös yksi uusi vertais-
tukiryhmä on saatu käyntiin. Kevään 
aikana järjestimme myös erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia, syksyl-
lä jatkamme projektin koulutuksel-
lista osuutta. Tästä on hyvä jatkaa! 
Olemme tavoitettavissa puhelimella 
ja sähköpostilla, sekä paikan päältä 
PIONIn toimistolta Kullervonkadulta 
jos emme ole maakuntaa kiertämäs-
sä. Ottakaahan rohkeasti yhteyttä ja 
tulkaa poikkeamaan toimistollakin!

  

Yhteistyöterveisin, 
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1. Mistä sait tiedon Voimaviikosta?
Suoraan projektipäällikkö Pertti Lah-
delta, joka kertoi Pirkanmaan Hoito-
Veljet -projektista.

2. Miten päätit lähteä Voimaviikolle?
Vaimo oli jo hyvässä pitkäaikais-
hoidossa, joten sen puolesta oli 
helppo lähteä ja olinkin heti valmis 
lähtemään Voimaviikolle. Minul-
la oli myös aikaisempaa kokemus-
ta mm. Omaishoitajat ja läheiset 
liitto ry:n kuntoutuslomista. Kerran 
olin kurssilla, joka oli kohdennettu 
leskeytyneille omaishoitajille tai joi-
den hoidettava oli siirtynyt pitkäai-
kaishoitoon. Siitä oli erittäin hyvät 
kokemukset. Myös Ikaalisten Kylpylä 
oli ennestään tuttu paikka mm. sil-
loisen Alzheimer-liiton järjestämän 
kurssin kautta.

3. Mikä oli antoisinta Voimaviikolla? 
Entä huonointa?
Henkilökohtaisesti jäi mieleeni so-
siaalityöntekijän lukema juttu ”Uu-
delle polulle”-runo. Oli myös rik-
kaus kuulla muiden ryhmäläisten 
kokemuksia ja tuntemuksia heidän 
omaishoidon tilanteistaan ja se aut-
toi asettamaan oman tilanteeni oi-

VOIMAA VOIMAVIIKOSTA
– vastaajana Arjo Rantanen, 76-v.

Arjo Rantanen

keisiin mittasuhteisiin.  Minulla on 
kokemusta lyhyistä ja pidemmistä 
lomajaksoista, mutta tässä kohtaa 
tämä neljä päivää tuntui riittävältä. 
Ohjelmaa oli riittävästi, ei tullut ko-
kemusta ”tyhjäkäynnistä” eikä toi-
saalta tullut kiirekään. Lisäksi oli 
mukavaa käydä omalla ajalla uimas-
sa ja saunomassa. Minulle diabee-
tikkona ruokatarjontakin oli aivan 
mahtavaa. Mitään negatiivista asiaa 
ei Voimaviikolta tule mieleeni.
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4. Miten koit itsesi ryhmän 
jäsenenä vaikka et enää ollut 
aktiivinen omaishoitaja?
Vertaistuki on antamista ja saamista. 
Oma antini ryhmälle kohdentui mm. 
jaksamiseen omaishoitajana. Rauha 
ja lepo ja syntien anteeksi saaminen 
jotka usko Jeesukseen antaa ovat 
hyvät eväät rinnalla kulkijalle. Irtau-
tuminen arkirutiineista on aina pai-
kallaan ja näin ollen Voimaviikkokin 
toimi tällaisena ja osui oikeaan ai-
kaan.  Oma omaishoitajuus on kui-
tenkin ollut niin kokonaisvaltaista, 
että en kokenut ulkopuolisuutta ryh-
mässä, päinvastoin. Kävin puolisoni 
luona päivittäin, joten siinäkin mie-
lin omaishoitajuus oli ajankohtaista 
edelleen.

5. Millaisia terveisiä lähettäisit 
muille, jotka harkitsevat 
Voimaviikoille lähtemistä?
Jos vain suinkin on mahdollista, että 
joku taho pystyy huolehtimaan hoi-
dettavastanne oman lomajaksonne 
ajan, niin lähtekää ihmeessä! Kan-
nattaa nähdä vaivaakin sen eteen, 
että pääsee irrottautumaan edes 
hetkeksi omaishoitotilanteesta. Mie-
lestäni lomajakso toimii parhaimmil-
laan kuin kartta ja kompassi: uusia 
ajatuksia, uusi suunta ja taas jaksaa 
rinnallakulkijana eteenpäin.

 Haastatteluhetkellä tilanne oli 
muuttunut ja Arjon puoliso oli siirty-
nyt taivaan kotiin. Voimaviikko antoi 
osaltaan voimaa jaksaa kulkea vai-
mon rinnalla loppuun saakka.

Perinteiset alusasut miehille ja naisille  
Tammelantorin laidalla osoitteessa Pinninkatu 30

Ma-Pe 10-17, keskiviikkoisin suljettu, La 9-14
Puh. 050 567 9528 • www.marjonpuoti.fi 
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(Lähde: Purhonen, M. & Rajala, P. 1997. 
Omaishoitaja arjen ristiaallokossa. 
Juva: WSOY. Runon kirjoittaja Ansa Luumi)
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Keväällä 1964 valmistuin mer-
konomiksi, häitämme vietet-

tiin 6.6.1964. Kesän alussa täytin 
20, vaimoni Irja oli 19. Muutaman 
päivän päästä häistämme menin 
armeijaan, palvelin 11 kuukautta. 
Armeijan jälkeen alkoi työn haku. Al-
kuun olimme Keskon palveluksessa, 
sieltä hakeuduin TUKO Oy:n palve-
lukseen. Oman yrityksen perustami-
nen oli ollut pitkään mielessäni ja 
myöhemmin kävin yrittäjäkurssin ja 
aloitimme vaimoni kanssa Vantaan 
Kuninkaanmäessä huoltoasema- ja 
kahvioyrittäjinä. Aloitusvaiheessa 
jouduimme ottamaan lainaa, onnek-
semme asema lähti hyvin käyntiin. 
Myöhemmin kahviota laajennettiin, 
mutta silloin asuimme jo Tampe-
reella. Jäin kuitenkin vielä osakkaak-
si uuden yrittäjän jatkaessa. Olimme 
aina halunneet muuttaa lähemmäksi 
kotiseutua eli Vammalaa, koska siel-
lä olivat parhaat ystävämme. Tähän 
avautui tilaisuus, kun Kesoil tarjosi 
meille raskaankaluston huoltoase-
maa Tampereen Nekalasta. 
 Koska emme voineet saada omia 
biologisia lapsia, päätimme adop-
toida pienen tytön Pelastakaa Lap-

OMAISHOITAJANA 36 VUOTTA

set Ry:n kautta. Myöhemmin selvisi, 
että hänellä oli myös veli samassa 
pienten lasten lastenkodissa. Sekä 
Pelastakaa Lapset ry:n ja Vantaan 
kaupungin puolelta ehdottivat, että 
ottaisimme molemmat lapset. Tä-
hän suostuimmekin. Lapset muut-
tivat meille 1973 ja adoptiopäätös 
tuli 1975. Lapset olivat vielä pieniä 
muuttaessaan, Petri on syntynyt -
69 ja Sirpa -70. Päätöstämme emme 
ole missään vaiheessa joutuneet ka-
tumaan.
 Muutossa Tampereelle ei ollut 
pahempia vaikeuksia, saimme ostet-
tua Hervannasta rivitalo-osakkeen 
edullisesti. 25.5.1976 tulimme illalla 
viimeisen muuttokuorman kanssa 
Hervantaan ja seuraavana päivänä 
piti mennä avaamaan uusi huolto-
asemamme. Pidin itsestään selvänä, 
että minä menisin, mutta Irja vain 
intti, että hän menee. Kinastelua riit-
ti vielä aamullakin, lopulta hän sai 
tahtonsa läpi. EI OLISI PITÄNYT. 
Vaimoni lähti aamulla noin 6.30 ja 
minä menin vielä nukkumaan. Kel-
lo 8 aikoihin soi ovikello, siellä oli 
huoltomiehemme huoltoasemalta. 
Hän kertoi vaimoni ajaneen jonkin-
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laisen kolarin. Menisitkö katsomaan 
TAY:siin. Herätin lapset ja lähdimme 
sairaalalle. Mietin itsekseni, että on 
taas joku pikku kolhu, jalka poikki tai 
jotain sellaista. Olihan hän ennenkin 
kolhinut autoa mm. kerran Vantaal-
la avannut huoltoaseman ajamalla 
näyteikkunasta sisään.
 Tästä kolarista kuulin poliiseilta; 
auto oli mennyt seitsemän kertaa 
ympäri ja törmännyt lopuksi sähkö-
kaappiin. Vaikka pakettiautomme oli 
aivan uusi, siinä ei ollut turvavöitä 
sillä ne eivät olleet pakollisia silloin 
pakettiautoissa. Turvavyöt olisivat 
voineet pienentää vammoja, kos-
ka hän ei olisi pudonnut tuulilasin 
kautta katuun.
 Saavuttuamme ensiapuun kysyin 
vaimoani. Minulle työnnettiin tylysti 
musta jätesäkki käteen ja käskettiin 
mennä teho-osastolle. Teholla lää-
käreillä ei ollut aikaa kertoa vaimo-
ni tilasta vaan pyydettiin soittamaan 
myöhemmin. Mietin, että mitä nyt 
tehdään varsinkin lasten kanssa, 
jotka olivat silloin 5- ja 6-vuotiaita. 
Eipä muuta kuin auton nokka kohti 
huoltoasemaa, jossa sovin henkilö-
kunnan kanssa, että tekisivät ylitöi-
tä, koittaisin päästä itse sulkemaan. 
Lähdin ajamaan Vammalaan, jossa 
vanhempani asuivat. Selostin äidil-
leni hätäisesti mitä asiasta tiesin ja 
käskin polttamaan jätesäkin, jossa 
oli vaimoni rikkileikatut vaatteet, en 
halunnut enää nähdä sitä silmissä-

ni. Lapset jäivät vanhempieni hoi-
viin ja minä suuntasin takaisin koh-
ti Tamperetta. Kaikenlaisia ajatuksia 
tuli mieleeni; miksi meille täytyi 
käydä näin, kun kaikki oli niin hyvin 
joka suhteessa. Iltapäivä meni kuin 
”sumussa” huoltoasemalla, kunnes 
lähdin sairaalalle katsomaan. Eipä 
siitä iloa ollut, siellä hän makasi let-
kuissa ja hengityskoneessa, eikä rea-
goinut mihinkään. Sen jälkeen kävin 
joka päivä häntä katsomassa. Menin 
aina toivoa täynnä uskoen, että hän 
on herännyt ja aina yhtä epätoivoi-
sena palasin, koska mitään muutos-
ta ei ollut tapahtunut. 22.6. menin 
taas teholle, jossa sänky oli tyhjä ja 
hoitajat sanoivat, että Irja on siirret-
ty tarkkailuosastolle. Letkut ym. oli 
irrotettu, koska hän tuli ilman nii-
tä toimeen. Minä tietysti ilostuin ja 
luulin, että kaikki on nyt kuin ennen-
kin. Mutta tästä alkoi vielä pitkä tie 
toipumiseen. Irja ei tuntenut minua 
eikä lapsiamme. Kolarista oli tällöin 
kulunut noin kuukausi.
 Toipuminen eteni suhteellisen 
hyvin ja hänet siirrettiin 13.7. Pikon-
linnaan kuntoutukseen, jossa ope-
teltiin kävelemään, itse syömään, 
kirjoittamaan, lukemaan ja melkein 
kaikki, kuin pieni lapsi joutuu teke-
mään, hänellä se sentään sujui no-
peammin. Hänet kotiutettiin toipi-
laana Pikonlinnasta 18.8.1976.
 Siitä sitten alkoi se varsinainen 
arki. Onneksi minulla oli hyvä ja luo-
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tettava henkilökunta, joten voin olla 
aika paljon kotona. Irjalla on vaikea 
aivovamma, joka aiheutti herkästi 
hermostuneisuutta ja hän hermos-
tui naapurista tai naapurin terassil-
ta kuuluviin ääniin, joten aloimme 
etsiä omakotitaloa läheltä huolto-
asemaa. Pian löysimmekin Nirvasta 
270 neliöisen vanhemman täystiili 
omakotitalon, joka oli hyvässä kun-
nossa eikä vaatinut remonttia. Myö-
hemmin rakensimme talkoilla ala-
kertaan pienen uima-altaan, koska 
Irjalle suositeltiin vesiliikuntaa. Ui-
mahallissa se ei monestakaan syystä 
olisi käynyt. Nirvaan kotiuduimme 
hyvin, mutta hänen raivopuuskan-
sa jatkuivat. Kotiapua saimme muu-
taman kerran kaupungilta, aina eri 
henkilö. Kukaan ei tullut Irjan kans-
sa toimeen. Lopullinen niitti avun 
loppumiseen oli, kun hän oli uhkail-
lut ruokaa laitettaessa kodinhoita-
jaa puukolla. Kodinhoitotoimistosta 
soitettiin, etteivät he voi enää antaa 
apua, koska kukaan ei uskalla tulla.
 Elämä jatkui eteenpäin ja raivon-
purkausten vuoksi kävimme useita 
kertoja lääkärissä ja aina kokeiltiin 
uusia lääkkeitä. Raivokohtaukset ei-
vät katsoneet aikaa eikä paikkaa. 
Lopulta hänelle kirjoitettiin lähete 
Töölön sairaalaan Helsinkiin, jossa 
hänelle tehtiin kallonporaus aivo-
paineen laskemiseksi ja asennettiin 
shuntti. Tämä hieman vähensi raivo-
kohtauksia, mutta kyllä silti sai olla 

varuillaan mitä sanoi tai teki. Kallon-
poraus epäonnistui siten, että pora 
vahingoitti hänen kielijänteitään ja 
ennen selvä puhe muuttui puuro-
maiseksi. Puheterapiassa sitä on 
kyllä saatu parannettua. Hän joutui 
useita kertoja Pitkäänniemeen lyhy-
eksi aikaa hoidettavaksi, mutta eipä 
niistä hoidoista ollut, kuin lyhytaikai-
nen apu. Tampereen poliisitkin sai-
vat osansa yrittäessään saada häntä 
Saabin takapenkille Pitkäänniemeen 
vientiä varten. Hänellä oli usein hyvä 
nippu poliisin tukkaa kädessään, rai-
vo antaa ihmeesti voimaa. Mutta 
elämä jatkui.
 Vuonna 1982 huoltoasema lop-
pui, koska tontti oli Keskon ja raken-
nus Kesoilin. Kesko sanoi sopimuk-
sen irti. Alue tarvittiin Rauta- Otran 
pysäköintitilaksi. Muutimme koti-
paikkaani Karkkuun, koska huoma-
simme, että melkein kaikki ystäväm-
me olivat kaikonneet kolarin jälkeen. 
Heidän ei tarvinnut pelätä raivon-
puuskia, sillä Irja kyllä osasi näytellä 
hyvin vieraiden aikana. Olivatkohan 
tosi ystäviä? 1984 sain ostettua van-
han omakotitalon järven rannalta lä-
heltä kotipaikkaani ja remontoimme 
sen isäni kanssa kokonaan.
 Vuonna 2003 Irja pääsi ensim-
mäisen kerran laitoskuntoutukseen 
kolmeksi viikoksi Maskun Neurolo-
giseen kuntoutuskeskukseen. Siis 
vasta 27 vuotta vammautumises-
taan. Olisi varmaan päässyt aikai-
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semminkin, jos olisin tiennyt va-
kuutusyhtiöltä anoa, mutta eihän 
tämmöisistä etuuksista pahemmin 
informoida. Sen jälkeen kahden vii-
kon laitoskuntoutusjaksoja on ollut 
joka vuosi. 
 Käänteentekevä jakso oli vuon-
na 2008 Kankaanpään Kuntoutus-
keskuksessa, jossa Irja oli ollut jo 
edellisenä vuonna. Muutaman kun-
toutuspäivän jälkeen minulta kysyt-
tiin, saisiko Irjalle tehdä yhden lää-
kemuutoksen kokeeksi. Suostuin, 
vaikka olihan näitä kokeiluja tehty 
ennenkin. Tällä kertaa tulos oli ih-
meellinen; raivonpuuskat loppuivat 
ja mieli tasaantui. Monen vuoden 
harmit saatiin kuntoon yhdellä pie-
nellä pillerillä. Eipä silti, etteikö hän 
vieläkin hermostuisi, mutta aihees-
ta, niin kuin kaiketi mekin ns. terveet 
ihmiset. Nyt elämä on ollut rauhal-
lista, tosin eihän se pilleri aivovam-
maa parantanut, hänellä on paljon 
rajoitteita. Lähimuisti on lyhyt, kes-
kittymiskyky on heikko, aloittaa työn, 
joka jää kesken, kun tulee jotain mie-
lenkiintoisempaa mieleen. Yksin hän 
voi ulkoilla vain tutuilla reiteillä, ettei 
eksy. Irja ilmoittaa aina minulle min-
ne menee, jotta tiedän mistä etsiä, 
jos jotain sattuu. Kauppa- ja muut 
asioinnit on minun hoidettava. Ny-
kyään hän käy päivätoiminnassa klo 
8-15 maanantaina ja tiistaina. Se on 
turvallista, koska taksi hakee ja tuo. 
Maanantaista onkin tullut minulle 

siivouspäivä, jolloin se ei häiritse Ir-
jaa. Omaishoidon tukea olen saanut 
vuodesta 2003 alkaen. Olisin saanut 
jo aiemminkin, jos olisin tiennyt ha-
kea.
 Sen antaisin neuvoksi omaishoi-
tajalle, jos tulee kielteinen päätös 
kannattaa aina valittaa (liikenneva-
hingossa). Valitus tehdään liikenne-
vakuutuslautakuntaan tai vakuutus-
oikeuteen, riippuen siitä, mitä asia 
koskee. Käsittely kestää alle puo-
li vuotta ja on maksuton. Mielestä-
ni hupaisin tapaus oli, kun anoim-
me parikuntokurssille Invalidiliiton 
Lahden kuntoutuskeskukseen. Va-
kuutusyhtiöltä tuli päätös, että Irja 
pääsee, mutta minä en, vaikka lä-
hettämässäni esitteessä luki selväs-
ti pariskunnille. Hyväksyminen mo-
lemmille tuli nopeasti. Sitä en tiedä 
miten Kelan kanssa voi toimia. Se-
hän on selvää, että vakuutuslääkä-
ri tietää tapauksen paremmin näke-
mättä potilasta, kuin hoitava lääkäri, 
joka potilaan tutkii, ainakin vakuu-
tusyhtiön ja Kelan mielestä.
 Lomia en varsinaisesti ole pitä-
nyt, kuin sen mitä Irja on laitoskun-
toutuksessa. Omaishoitajuuteni ei 
ole ollut fyysisesti raskasta, mutta 
kylläkin psyykkisesti, useillahan se 
on molempia.
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Hyvät PIONIn lukijat,

Kirjoitan hiukan tämän hetkisestä 
elämästäni. On ollut pitkä hoito-

jakso rakkaan poikani kanssa. Nämä 
kolme vuotta ovat olleet erittäin vai-
keita Harrin vaikean sairauden vuok-
si. Nyt olen erittäin surullinen, ku-
kaan ei voi arvata kuinka paljon. 
Enkelipoikani nukkui pois 22.11.2011 
juuri kaksi päivää 77-vuotissyntymä-
päivieni jälkeen. Kyyneleet ja itku on 
läsnä yöllä ja päivällä. Koetan selvi-
tä tästä tuskasta, se ei ole helppoa. 
Olen saanut apua seurakunnan su-
ruryhmästä. Siinä on erittäin ihanat 
vetäjät pastori Juha Seppälä ja dia-
koni Riikka Rantakallio. Joka päivä 
olen käynyt poikani haudalla miehe-
ni kanssa viemässä kynttilöitä. Tä-
mäkin on osa surutyötäni.
 Ajattelin ottaa esille myös erittäin 
tärkeän asian. Olen hoitanut Harria 
vauvasta lähtien, olin 17-vuotias kun 
sain hänet. Toimin hänen omaishoi-
tajanaan koko Harrin elämän ajan. 
Nyt kun omaishoitajuuteni päättyi 
Harrin ollessa 59-vuotias, myös eri-
laiset etuudet päättyivät mukaan 

lukien tietenkin omaishoidon tuki. 
Tein paljon vapaaehtoistyötä vuosi-
kymmenten ajan mm. seurakunnan 
kerhonvetäjänä eri paikkakunnilla, 
leirinvetäjänä, seurakunnan kahvi-

 Eine Aureusva 
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lan työntekijänä, vertaisryhmän ve-
täjänä ja toiminut tukihenkilönä yli 
50:lle henkilölle. Näistähän ei työ-
eläkettä ole karttunut. Tällä hetkellä 
eläkkeeni on 499 euroa ja olen yrit-
tänyt saada siihen korotusta, mutta 
ei ole myönnetty. En saa edes takuu-
eläkkeen täyttä 100 euron summaa, 
koska olen aikanaan ottanut ennen-
aikaisen eläkkeen. Tämä oli minulle 
kerrottu peruste. Sen perusteella mi-
nun takuueläkkeeni on 27 euroa kuu-
kaudessa mikä sisältyy jo tuohon va-
jaaseen 500 euroon. Haluan tuoda 
tämän esille, koska tiedän monen 
muunkin olevan samankaltaisessa 
tilanteessa ja toivoisin tähän asiaan 

OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki 
palvelut 
saman
katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka 
oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 ¤.

 
 
KOTI-, HOIVA- ja SIIVOUSPALVELUA 
Kotitalousvähennys Y-1086081-3 
Palvelut omaishoitajille palvelusetelillä 
 
TEON TUPA ma-pe 11-14 
 seniorikaffeet ti 12-13 
 
SenioriKUNTOSALI  ti ja ke 10-12 
 
Amurin Teon Tupa ry 
yleishyödyllinen yhteisö 
Satakunnankatu 38, 33210 Tampere 
puh 050 358 0072  
teory@teory.fi 
www.teory.fi  
Palvelut ja toiminta  
KAIKILLE SENIORI-IKÄISILLE 

muutosta ihan lakitasolla. Asiasta 
tulee keskustella laajemmalti ja saa-
da päättäjät mukaan.
 Nyt kun elämäntilanteeni on 
muuttunut ja kun pääsen surutyös-
säni eteenpäin, pyrin osallistumaan 
taas enemmän PIONInkin toimin-
taan. Olen erittäin iloinen yhtey-
denotoista, joita olen saanut PIO-
NIlaisilta ja muilta. Etenkin Harrin 
poismenon myötä yksinäisyyden 
tunne on valtava, joten muiden tuki 
tuo lohtua.

Lämmöllä tervehtien,
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Näillä sanoilla luonnehti Mai-
re, yksi omaishoitajien hen-

gellisen piirin osallistuja, kun kysyin 
ryhmäläisiltä: ”Mitä omaishoitaji-
en hengellinen ryhmä merkitsee si-
nulle?”  Eevalle taas ryhmä merkit-
see voimaantumista, jota tulee sekä 
Raamatun tutkimisesta, rukouksen 
kautta että muiden ryhmäläisten 
kohtaamisesta. Eeva hoitaa kotona 
pyörätuoliin sairauksien takia jou-
tunutta aviomiestään. Mirja on ol-
lut mukana ryhmässä koko vuoden 
ajan, mutta hengelliseen ryhmään 
osallistuminen on muuten uutta hä-
nen elämässään.
 Omaishoitajien hengellinen piiri 
Lempäälässä sai alkunsa, kun Eeva 
- yksi ryhmäläisistä - soitti meille ja 
pyysi meitä aloittamaan hengellis-
tä ryhmää omaishoitajille. Olemme 
kokoontuneet yli vuoden aikana kol-
men viikon välein kesäkuukausia lu-
kuun ottamatta. Viime syksystä läh-
tien ryhmämme on kokoontunut 
Ehtookodon palvelukeskuksessa. 
Aloitamme yhteisen tilaisuuden läm-

MIELENRAUHAA, 
YSTÄVYYTTÄ, KIITOLLISUUTTA

pimällä teekupposella ja maukkaal-
la tarjottavalla. Samalla vaihdamme 
kuulumiset arjen tapahtumista. Sen 
jälkeen nautimme hengellistä ravin-
toa Raamattua tutkimalla. Luemme 
Johanneksen evankeliumia ja kes-
kustelemme luetun tekstin pohjalta. 
Kuuntelemme hengellistä musiikkia 
tai Aarno - yksi ryhmäläisistä - on 
jo kotona valinnut Raamatunkoh-
taan sopivan laulun tai virren, jonka 
hän lopuksi laulaa meille. Rukous-
hetkessä jokaisella ryhmäläisellä on 
mahdollisuus kertoa esirukousaihei-
ta, joiden puolesta rukoilemme yh-
dessä. Rukoilemme myös yleensä 
omaishoitajien puolesta ja siunaam-
me heidän palvelutehtävänsä läheis-
tensä hyväksi.
 Hengelliseen piiriin on osallistu-
nut 4 - 10 omaishoitajaa yhdellä ker-
taa. On virkistävää, rohkaisevaa ja 
siunattua lähteä ryhmästä takaisin 
omaan omaishoitaja-arkeensa.

 
Lisätietoja puh. 050 5832334
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PIONIpuoti
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Isä, poika 
ja partneri Parkinson,

osa 2

Edellisessä jäsenlehdessä oli ker-
tomus isästä, pojasta ja partneri 

Parkinsonista. Joitakin kuukausia on 
kulunut, ja jotenkin alkoi tuntua sil-
tä, että kyseinen pieni tarina kaipaa 
jatkoa. Niinpä hetken harkittuani 
päätin tehdä tapauskertomuksesta 
jatkokertomuksen, johon en kyllä-
kään lupaa kolmatta osaa.
 Viimeksi ennakoin, että isäni 13 
-sivuisen potilaskertomuksen analy-
soinnissa ja suomentamisessa lää-
kärilatinasta suomen kielelle kuluisi 
tovi. Niin todellakin kävi, mutta lo-
pulta joulun tienoilla lähetin muistu-
tukseni TAYS:aan. Runsaan kuukau-
den kuluttua sain vastineen, joka oli 
juuri odottamani kaltainen: asialli-
nen, kohtelias ja pahoitteleva - hie-
man jopa muistutustani myötäile-
vä. Ehkä mielenkiintoisinta melko 

monen henkilön kirjoittamassa vas-
tineessa on se, että tiettyihin kes-
keisiin kohtiin muistutuksessani ei 
oteta lainkaan kantaa tai se tehdään 
hyvin lyhyesti. Vaikeneminen on tun-
netusti myös kannanotto ja joskus 
myöntymisen merkki. Niin tai näin, 
tärkeintä on, että tunnen tehneeni 
sen, minkä koin oikeaksi jo pelkäs-
tään omatuntoni takia. 
 Paljon puhutaan omaishoita-
jan jaksamisesta. Tässä kohtaa voin 
helposti sanoa, etteivät puheet ole 
turhia. Itse olin viime kesään asti 
seitsemän vuotta isäni omaishoita-
ja ja sitä ennen tietämättäni joita-
kin vuosia molempien vanhempieni 
omaishoitaja - koko ajan yksin tur-
vautumatta minkäänlaiseen ulko-
puoliseen apuun ja pitämättä lain-
kaan lomia unohtaen ja laiminlyöden 
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siis monen muun omaishoitajan ta-
voin oman hyvinvointini. Omaishoi-
tajana ihminen sinnittelee usein sai-
rastumatta päivästä toiseen, mutta 
kun omaishoitajuus loppuu, kaik-
ki on toisin. Jonkin aikaa ihmettelin 
epänormaalia jokailtaista väsymys-
tä, kunnes marraskuussa yhtäkkiä 
havahduin ja tunnistin koko joukon 
klassisia loppuunpalamisen oirei-
ta itsessäni. Vähitellen elimistö al-
koi antaa väsymyksen ohella kaiken-
laisia muitakin fyysisiä ja psyykkisiä 
merkkejä. Toisin sanoen koko vuo-
situhannen alun aikana patoutunut 
rasitus on alkanut purkautua viiveel-
lä tässä uudessa elämäntilanteessa. 
Monen omaishoitajan kohdalla ta-
pahtuu juuri näin. 
 Sanotaan, että vastoinkäymi-
set kasvattavat ja kehittävät ihmis-
tä. Ehkä omalla kohdallani on ai-
nakin jossain määrin käynyt niin. 
Ensinnäkin olen huomannut, että 
luopumisen ja surun käsittely osana 
omaishoitoprosessia on aivan liian 
vähäistä. Monesti juuri silloin kai-
kenlaisen tuen tarve on suurimmil-
laan. Onneksi on edes seurakuntien 
sururyhmiä, jotka ovat vertaisryhmiä 
parhaimmillaan siinä elämäntilan-
teessa. Ihminen jää usein tarkoituk-
settomuuden ja tyhjyyden tunteiden 
valtaan vailla näköaloja paremmas-
ta. Itse koen olevani siinä mielessä 
onnellisessa asemassa, että usko ar-
moon ja henkilökohtaiseen Vapahta-

jaan auttaa päivästä toiseen, vaikka 
aamulla ylösnousu tuntuisikin vaike-
alta.
 Lisäksi olen oppinut ainakin hiu-
kan ”kurkistamaan kaapista ulos” 
eli avautumaan ja jakamaan asioi-
ta, mikä itselleni on ollut erittäin 
harvinaista monen muun suoma-
laismiehen tavoin. Silti mieli tekee 
jatkuvasti vetäytyä ikiomaan pikku-
ruutuun. Paraikaa meneillään oleva 
elämänvaihe on myös viimeistään 
osoittanut materialistisen kilpailuyh-
teiskuntamme mielettömyyden. Kai-
kenlaiset numerot, pykälät ja muut 
taloutta ja tehokkuutta korostavat 
mittarit sekä säädökset tuntuvat yhä 
vieraammilta ja vastenmielisimmil-
tä. Talous ja tekniikka ovat aina ol-
leet minulle vieraita elämänalueita, 
nyt ne ovat valovuosien päässä. To-
della tärkeät asiat elämässä ovat jo-
tain ihan muuta.
 Jatkossa aika näyttää, kuinka äi-
jän käy. Rukoilen viisautta tehdä oi-
keita valintoja. Sitä paitsi onhan asi-
oilla taipumus järjestyä niin kuin 
tarkoitettu on. Elämä ei ole luotu 
helppoutta vaan haasteita varten, 
omaksi hyväksemme ja koko maail-
man hyväksi.
 Pöydälläni on Niinkus tiedät - 
Raavaan miehen rukouskirja (toim. 
Lari Junkkari). Lopuksi haluan jakaa 
kanssanne kyseisestä kirjasta yhden 
rukouksen, joka minua puhuttelee.
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Lions Club Näsinneula 
tuki toimintaamme rahalahjoituksella. 
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Kurun kappeliseurakunnan 
omaishoitajien ryhmä vieraili 

Pionin tiloissa 6.3. teemana Alzhei-
merin muistisairaus. Virkeä ryhmä 
paneutui asian koukeroihin hyvän 
ohjauksen myötä, Anneli Salosen 
johdattelemana. Eeva Kuivasnie-
men todellista arkea kuvaavat runot 
nostivat meidät sille tasolle, minkä 
omaishoitaja kohtaa arjessa.
 Pionin puheenjohtaja Aarre Ala-
sen tervehdyssanoissa saimme 
kuulla yhdistyksen toiminnasta, 
jonka jälkeen avautui herkkupöytä 
aistillisen mielihyvän kokemiseen. 
Makoisa lohipiirakka sekä mansik-
kakakku lämmittivät mielemme niin, 
että saatoimme aloittaa parityösken-
telyn kysymykseen, mitkä ovat koke-
muksesi Alzheimerista.
 MITÄ SE ON? Alzheimerin tau-
tiesiintyvyys näyttäytyy joskus perin-

nöllisenä, jonka vääjäämätön pääte-
pysäkki voi olla nuorenakin kuolema. 
Syitä ei vielä tiedetä tarkkaan, mutta 
allekirjoittajana voin kertoa Ylen Tee-
malta tulleesta tiededokumentista, 
jossa joissakin tutkimuksissa on to-
dettu vyyhtimäisten solujen kasvu 
valkuaisainekertymänä aivoissa, ja 
sitä kautta tiedon kulun estyminen. 
Mistä kaikki johtuu, on vielä epäsel-
vää? Monipuolisesta ruokavaliosta ja 
lääkkeiden vaikutuksesta nousi esiin 
niin myönteisiä kuin kielteisiäkin nä-
kemyksiä. Ehkä mielen toimintaakin 
kannattaisi pohtia syyllistämättä ke-
tään.
 Arjessa kohtaamme hoidettavan, 
jolla muisti todellakin karkailee sinne 
tänne, aina lapsuudesta tähän päi-
vään. Luonteeseen voi tulla aggres-
sioita, yllätyksellisyyttä ja harhailua. 
Aina ei ole varmaa, voiko kertomuk-

ELÄMÄÄ 
JA MUISTISAIRAUTTA
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siin luottaa. Traumat ja konkreettiset 
vammat aivoissa voivat aiheuttaa 
toimintahäiriöitä. Alzheimeria sai-
rastava tarvitsee rinnalleen muistut-
tajan, joka antaa aikuisuuden osan 
ja lapsuuden avaimet.
 Muistin toimintaedellytyksiä luo-
daan hyväksynnässä, oppimismene-
telmissä ja toimintatavoissa, niin yk-
silön kuin yhteisönkin arvoissa tulla 
kuulluksi ja osallistua. Muistit jae-
taan erilaisiin toimintakehyksestään 
käsin, on tapahtumamuistia, pitkä-
aikaista ja lyhytaikaista; alamuistei-
naan kuulo-, näkö-, haju-, maku-, 
ja lihasmuisti. Muistin toiminnalli-
suus kehittyy aktivoitumisesta, jos-
sa mantelitumake, tunnekeskuksena 
antaa ärsykkeen, joka johtaa oppi-
misena hallittuun pidättäytymiseen, 
muistin esiin ottoon ja sulkemiseen 
tarvittaessa. Harjaannus tekee mes-
tarin, liika on liikaa ja liian vähän ei 
sekään ole hyväksi. Kokemuksessa 
mielekkyys antaa psyykkistä tasapai-
noa. Itseohjautuvuus on tärkeää yk-
silön kannalta, mutta joskus se vie 
väärille poluille. 
 Alzheimerin taudissa nämä pi-
däkkeet ovat osittain murtuneet. Ai-
vot eivät olekaan oppineet hyvään 
johtavaa muistin käyttöä tai se on 
vaan jostakin tilanteesta häiriintynyt. 
Ehkä siihen on johtanut yksipuoli-
nen kuulomuistin harjaannuttami-
nen pitkäaikaiseen muistiin, ja/tai 

lyhytaikaisen muistin käyttö on ollut 
kiellettyä. Tieto on täynnä ????
 Päivät ovat täynnä yllätyksiä, jo-
hon omaishoitaja tarvitsee voimava-
roja. Tautia sairastavan suorastakaan 
puheesta ei kannata loukkaantua. 
Kirosanat voivat tunkeutua läpi mie-
len, jonne ne on opittu kätkemään. 
Holtittomat yllykkeet ja pidäkkeettö-
mät lausahdukset ilmaantuvat vuo-
rovaikutukseen niin positiivisina 
kuin negatiivisinakin.
 Peräti melkein 120 000 tautita-
pausta kertoo sitä karua kieltä, kuin-
ka moni omaishoitaja keksii päivät 
pääksytysten keinoja selviytyä tautia 
sairastavan omaisen kanssa huumo-
rilla, jos välillä itkullakin. Omaishoi-
tajayhdistyksen vaativa tehtävä on 
tuoda tukea, tietoa ja kannustusta 
jaksamiseen sekä luoda siihen edel-
lytyksiä. Lakisääteiset lomapäivät ja 
virkistäytyminen ovat tuiki tarpeel-
lisia hengähdystaukoja, jonka pa-
nostamiseen tarvitaan aidon välit-
tämisen ja vastuunkannon ihmisiä. 
Onneksi on omaishoitaja. On tärke-
ää vaatia lääkäriltä sellainen todis-
tus, jossa omaishoidontuki toteu-
tuu täysimääräisesti. Ei ole oikein, 
että sänkypotilaan hoidon vaativa 
hoidettava määritellään pienimmän 
tuen mukaan omaishoitajalle. 

 
sosiaali-, työnohjaaja, vapaaehtoistyöntekijä.
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Aarre Alanen, puheenjohtaja
Itsenäisyydenkatu 23 A 15
33500 Tampere
puh. 040 8390 336
aarre.alanen@pp.inet.fi 

Veikko Vepsäläinen, varapuheenjohtaja
Ali-Huikkaantie 21 F 72
33560 Tampere
puh. 044 3563942 ja 03-3563942
veikko.vepsalainen@gmail.com

Hilkka Salovuori, taloudenhoitaja
Härkälänmäenkatu 5 A
33820 Tampere
puh. 045 2305404
hsalovuori@yahoo.com

Sari Laaki
Kurjenkalliontie 53
37800 Toijala
puh. 044 5502070
sari.laaki@pp.inet.fi 

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN 
HALLITUKSEN JÄSENET 2012

Markku Leinonen
Mallasvedenkatu 19 A 2
37600 Valkeakoski
puh. 044 9682130

Reetta Levänen
Hatanpäänkatu 9 C 33
33900 Tampere
puh. 0400 750107
reetta.levanen@pp.inet.fi 

Anneli Salonen
Simppoonkatu 7 C 18
33230 Tampere
puh. 050 5248 414 ja 03-2140442
salonenanneli@suomi24.fi 

Voitto Vänskä
Riippiläntie 334
38100 Sastamala
puh. 045 3135589
voitto.vanska@hotmail.fi 

ETSINTÄKUULUTUS VAPAAEHTOISISTA TOIMIJOISTA

Vapaaehtoisia kaivataan toimintaamme mukaan!

Voit olla mukana muun muassa osallistumalla eri tilaisuuksiin, 
ideoimalla virkistys- ja muuta toimintaa, 

ohjaamalla toimintaryhmiä, esiintymällä eri tilaisuuksissa.
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Monet ikäihmiset tarvitsisivat 
nykyistä enemmän oikea-ai-

kaista neuvontaa heitä koskevista 
palveluista ja päätöksistä. Tiesitte-
hän, että Tampereen kaupungilla on 
kaksi vanhusasiamiestä, joihin voi 
ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten 
palveluja koskevissa kysymyksissä. 
Vanhusasiamiehet ottavat vastaan 
palautteita, kuuntelevat kuntalais-
ten huolia ja tarvittaessa järjestävät 
neuvotteluja ratkaisun löytymiseksi 
mahdollisissa ongelmatilanteissa. 
Vanhusasiamiestoiminta ei korvaa 
potilasasiamiehen tai sosiaaliasia-
miesten tehtäviä, eivätkä käsittele 
oikeudellisia asioita.
 Ensimmäisen toimintavuotensa 
aikana vanhusasiamiehet saivat yli 
500 neuvontaa tai palveluohjausta 
vaativaa yhteydenottoa. Yhteydenot-
toja tuli paljon myös sairaalajaksolla 

olevien potilaiden omaisilta. Onkin 
tärkeää, että omaisilla on riittävästi 
tietoa hoidon nykytilanteesta ja eri-
laisista jatkohoitomahdollisuuksis-
ta.
 Kuntauudistusten edetessä hal-
linnon yksikkökokoja suurentamal-
la ja muilla pikemminkin yritysmaa-
ilmaan soveltuvien ”uuden julkisen 
johtamisen” opeilla on oletettavaa, 
että edellä kuvatun kaltaiset yhtey-
denottotarpeet tulevat jatkossa li-
sääntymään. Tamperelaiset voivat 
ottaa yhteyttä vanhusasiamiehiin 
(Päivi Kemppainen ja Riikka Piiro-
nen) ma-pe puh. 040 806 2250 tai 
vanhusasiamies@tampere.fi . Henki-
lökohtaiset tapaamiset vain ajanva-
rauksella. Muissa kunnissa asuvien 
kannattaa tarkistaa oman kuntansa 
vanhusasiamiestilanne kuntakohtai-
sesti.

VANHUSASIAMIES 
NEUVOO JA OPASTAA
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Tampereen Ukkoryhmä kokoontuu 
kerran kuukaudessa torstaisin:
30.8. Miesten Mattilan
 toimintaan tutustuminen
27.9. Miesten Vuoro - elokuva
 toimiston tiloissa
25.10. Rajaportin saunaan
 tutustuminen/
 saunominen
22.11. Pikkujoulu,
 paikka sovitaan
 myöhemmin

Kellonajat tarkennetaan 
myöhemmin nettisivuillemme.

Tampereen hengellinen 
keskustelupiiri maanantaisin:
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 
29.10., 12.11., 26.11., 10.12.
Aika: klo 15.00 - 16.30
Paikka: PIONIn toimitilat,
 Kullervonkatu 21 Tampere.

Lisätietoja Pirkko ja Veikko 

Vepsäläinen puh. 044 3563 942.

Tampereen PioniYHDESSÄ-
vertaistukiryhmä kerran kuussa 
tiistaisin:
21.8., 18.9., 16.10., 27.11.
Aika: klo 15.00 - 16.30

TAPAHTUMAKALENTERI
SYKSYN KOKOONTUMISET

Paikka: PIONIn toimitilat,
 Kullervonkatu 21 Tampere.
Mukana projektikoordinaattorit 
Hannele Jokela ja Sari Nousimaa.

Tampereen PioniSANAISAT-
runoryhmä joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai:
Aika: klo 14.00 - 15.30
Paikka: PIONIn toimitilat,
 Kullervonkatu 21 Tampere.
Vetäjänä Raija Naumanen.

Tampereen keskustelutilaisuus/
jäsenilta:
Tilaisuudet syksyn aikana kerran kk:
ssa, ajat tarkentuvat myöhemmin.

Lempäälän hengellinen 
keskustelupiiri joka toinen 
maanantai:
20.8., 10.9., 1.10., 22.10., 12.11., 
3.12.
Aika: 16.30 - 18.00
Paikka: Ehtookoto,
 Katepalintie 9 Lempäälä.

Lisätietoja
Leena Laine puh. 050 5832 334 ja 
Markku Laine puh. 050 5926 916.
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Valkeakosken vertaistukiryhmä 
kerran kuussa:
6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.
Aika: klo 17.00-18.30
Paikka: Hoitotiimi Helmen tilat,
 Ulvajankatu 7-9
 Valkeakoski

Hämeenkyrön vertaistukiryhmä 
kerran kuussa torstaisin:
9.8., 6.9., 4.10., 8.11., 13.12.
Aika: klo 15 - 16.30
Paikka: Kurjenmäkikoti,
 Härkikuja 12 A,
 Hämeenkyrö.
Lisätietoja 
Sari Nousimaa puh.050 5550 014.

Ikaalisten vertaistukiryhmä kerran 
kuussa keskiviikkoisin:
8.8., 5.9., 3.10., 7.11., 12.12.
Aika: klo 17.00 - 18.30
Paikka: Ika Tupa, 
 Oikotie 6 Ikaalinen
Vetäjänä Katja-Leena Klinga 

Ikaalisten ja Hämeenkyrön 
keskustelutilaisuudet 
vuorokuukausin maanantaisin:
20.8. Hämeenkyrö, 17.9. Ikaalinen, 
15.10. Hämeenkyrö, 26.11. Ikaalinen
Aika: klo 17.00 - 19.00
Paikka: Kurjenmäkikoti
 Hämeenkyrö ja
 Oma Tupa, Ikaalinen
Lisätietoja 
Aarre Alanen puh. 040 8390 336

Kangasalan vertaistukiryhmä kerran 
kuussa maanantaisin:
6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.
Aika: klo 17.00 - 18.30
Paikka: Hengitysyhdistyksen tilat,
 Toivontie 1 Kangasala

Akaan vertaistukiryhmä
Ti 28.8., muut syksyn 
kokoontumiset tarkentuvat 
myöhemmin
Aika: klo 14.00
Paikka: Akaan Senioritupa,
 Kirkkotori 6 Toijala.

PIONIn sääntömääräinen 
syyskokous 24.9.2012 klo 17.00,
Kullervonkatu 21, Tampere.

Ikaalisten ja Hämeenkyrön 
joulujuhla 
ke 21.11.2012 klo 17.00 
Omalla Tuvalla Ikaalisissa

PIONIn joulujuhla
Tampereella 11.12.2012 kaikille 
jäsenille, paikka tarkentuu 
myöhemmin.

Tapahtumia kannattaa seurata 
lisäksi nettisivuiltamme, 
Aamulehden tapahtumakalenterista 
ja muista paikallislehdistä.
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Luvan saaja: 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI

Myöntäjä: 
Pirkanmaan Poliisilaitos / Sastamalan Poliisiasema

Luvan nro ja myöntämisajankohta: 
8330/013/2011 2.9.2011

Toimeenpanoaika: 
05.09.2011 – 14.8.2012

Toimeenpanoalue: 
Pirkanmaa

Tilinumero: 
Osuuspankki FI52 5734 7520 0442 04

Jos haluat, että lahjoitus osoitetaan jonkun määrätyn kunnan 
Omaishoitajille, niin laita pankkisiirtoon kunnan nimi. 
Esim. Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI osasto IKAALINEN.

Tällöin lahjoitus käytetään Ikaalisten Omaishoitajien toimintaa.

Kuntajaot:
Pertti (vihreä): Tampere 
Sari (keltainen): Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano,
Pälkäne, Ruovesi, Virrat, Ylöjärvi
Hannele (oranssi): Akaa, Lempäälä, Nokia, Sastamala, Pirkkala, Punkalaidun, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti

1. Akaa 2. Hämeenkyrö 3. Ikaalinen 4. Juupajoki 5. Kangasala 6. Kihniö 
7. Lempäälä 8. Mänttä-Vilppula 9. Nokia 10. Orivesi 11. Parkano 12. Pirkkala 

13. Punkalaidun 14. Pälkäne 15. Ruovesi 16. Sastamala 17. Tampere 18. Urjala 19. Valkeakoski
 20. Vesilahti 21. Virrat 22. Ylöjärvi.




