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Aamutoimien jälkeen suuntasin au-
ton kohti Ylöjärven kirkkoa, halki 
lumisten maisemien. Kirkkokan-
saa oli paljon. Kävin tervehtimäs-
sä sakastissa pappia, diakoneja ja 

muuta henkilökuntaa. Sain kirjan, josta luin sitten 
kirkkopyhälle kuuluvan päivän tekstin vuorollani. 
Koko jumalanpalvelus oli omistettu omaishoita-
jille. Tuli lämmin tunne, kun kuuntelin saarnaa ja 
muuta ohjelmaa. Kolehti kerättiin PIONI-perheel-
le. Kirkkokahveilla pidin esitelmän PIONI-perheen 
toiminnasta ja omasta omaishoitajuudestani. Mie-
leenpainuva, lämminhenkinen tilaisuus.

PIONI-perheen monimuotoinen, aktiivinen toi-
minta omaishoitajien parhaaksi Pirkanmaalla on 
tuottanut tulosta: Jäsenmäärä on kasvanut valtavasti.

Pirkanmaalla olem-
me ykköstilalla ja 

Omaishoitajat ja Lä-
heiset -liiton 70 jä-
senyhdistyksestä 
neljännellä sijalla. 

Pronssitilan saa-
vutamme näillä nä-
kymin joulukuussa. 

Valtavat, sylintäyteiset 
kiitokset kaikille pioni-

laisille, PIONI-ys-

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Sunnuntaiaamu. Omaishoitajien kirkkopyhä. Ikkunasta katsottuani 

luonto näytti kauneutensa. Yöllä oli satanut hohtavan valkoista, 
pumpulista lunta. Mahtava fi ilis valtasi mieleni.

Aarre Aarne Alanen
Omaishoitaja, puheenjohtaja

täville ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2016 PIONI 
järjestää jäsenhankintakilpailun, josta on lisää tietoa 
tässä lehdessä. Kilpailussa on upeat palkinnot.

Kädessäsi on nyt uuden uutukainen PIONI-lehti: 
suurempi ja asiapitoisempi. Lehteä muokataan vie-
lä seuraavaan numeroon. Seuraavaksi uudistetaan 
PIONIn www-sivut. Uusia esitteitä valmistuu entis-
ten lisäksi. Kaikki tehdään PIONIn viestintäsuunni-
telman mukaisesti ja toteuttajana on viestintävas-
taava Liisa Kyrölä.

Torstaina 19.11. Tampereelle saapui 16 PIONIn 
omaisohjaajaa ja vapaaehtoista Pirkanmaan kun-
nista. Oli toinen koulutuspäivä tänä vuonna. Koulu-
tuspaikkana oli Artteli ry. Päivä oli taas kerran on-
nistunut. Koulutuspäiviä tullaan pitämään joka vuosi 
kahdet, eri teemoin. Hieno päivä. Kiitos.

Tämän vuoden tapahtumissa ja retkillä on ol-
lut osallistujia jälleen ennätysmäärä. Se osoittaa, 
että olemme tehneet PIONI-pirtillä asioita oikein, 
omaishoitajien parhaaksi. Yhdessä tekeminen ja te-
kemisen meininki on ollut avainsanana, kun olemme 
juhlia ja matkoja suunnitelleet. Vuoden 2016 tapah-
tumat ovat nyt työn alla. Toivomuksia ja vinkkejä ta-
pahtumista voi lähettää Leo Levaselle PIONI-pirtille.

Omaishoitaja, tiedätkö missä omaishoitajuudessa 
mennään? Mennään samaa rataa kuin ennenkin. Mi-
tään uutta ei tämäkään hallitus ole saanut aikaiseksi. 
Omaishoitajuutta ei arvosteta millään sektorilla. Sen 
voivat nyt kaikki päättäjätkin sanoa vihdoin ääneen.

Tätä sydämen toimeksiantoa tekeviä loukataan 
koko ajan, ensin annetaan, sitten otetaan pois. To-
della ala-arvoista. Kysynkin nyt: Milloin saadaan 
omaishoidon asiat kuntoon? Rahaa on, se ei ole 
siitä kiinni. Kaikki tutkimustulokset, väitöskirjat, työ-
ryhmien loppuraportit ym. osoittavat omaishoidon 
edullisuuden ja säästön yhteiskunnalle. Mutta mis-
sä mättää? Sen me omaishoitajat haluamme tietää.

Mahtavat kiitokset kaikille muistamisesta ja saa-
mastani huomionosoituksesta syntymäpäivänäni. 
Virtaa riittää taas moneksi vuodeksi tehdä raskasta 
omaishoidon toimeksiantoa ja luotsata PIONI-per-
hettä eteenpäin luovuudella, ilolla ja yhdessä tehden.

On ilo kuulua PIONI-perheeseen.

Tunnelmallista joulun aikaa
ja hyvää uutta vuotta 2016!
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Tunnustuksen jakoi paikallisen miestyön verkosto, 
johon kuuluu kolmannen sektorin toimijoita ja kau-
pungin edustajia. Palkinnon tarkoituksena on nos-

taa esiin alueella tehtävää miestyötä ja sen myötä edistää 
miesten hyvinvointia. Viime vuonna palkinto myönnettiin 
KooVeen Olkkosen reeniryhmälle.

ALANEN ANTOI KASVOT MIEHELLE 
OMAISHOITA JANA
Omaishoitaja ja Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn pu-
heenjohtaja Aarre Alanen on toiminut melkein 16 vuotta 
vaikeasti sairaan vaimonsa omaishoitajana.

Erittäin vaativan ja raskaan hoitotyönsä rinnalla hän on 
jo useita vuosia toiminut PIONIn hyvin aktiivisena ja in-
nostavana puheenjohtajana sekä samalla yhteiskunnalli-
sena vaikuttajana antaen kasvot miehelle omaishoitajana.
Lisäksi omalla positiivisella esimerkillään Aarre Alanen 
madaltaa miesten kynnystä hakeutua hoito- ja hoiva-alan 
naisvaltaisiin tehtäviin laajemminkin.

ENERGIAA JÄR JESTÖTOIMINNASTA
Jaksamista ja energiaa omaishoitotyöhönsä Aarre saa jär-
jestötoiminnasta ja ennen muuta siihen olennaisesti kuu-
luvasta monipuolisesta miesten vertaistoiminnasta. Kuten 
moni tietääkin, PIONIn aktiivisella ukkoryhmällä on jo pit-
kät perinteet. Muutenkin yhdistyksen jäsenistä peräti noin 
40 prosenttia on miehiä.

Pitkäaikainen PIONIn jäsen, kan-
sanedustaja Arto Satonen lahjoit-
ti lokakuussa 791,13 euroa

Pirkanmaan Omaishoitajat ry 
PIONIlle. Summa jaetaan 

Satosen toiveen mukaan 
tasan PIONIn ja PIONIn 
Sastamalan osaston 
kesken. Kiitos lahjoi-
tuksesta!

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN
PUHEENJOHTAJA AARRE ALANEN PALKITTIIN

VUODEN MIESTOIMIJA -PALKINNOLLA

LAHJOITUS PIONILLE

TEKSTI: Pertti Lahti
KUVA: Hannele Jokela 

Miesten Tampere -tapahtumassa 7.11.2015 jaettiin toista kertaa tunnustuspalkinto 
pirkanmaalaiselle toimijalle ansiokkaasta miestyöstä. Palkinnon sai tänä vuonna 

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn puheenjohtaja Aarre Alanen.

Aarre Alanen (takana oik.) vastaanotti Vuoden mies-
toimija -palkinnon marraskuussa. Mukana palkitse-
mistilaisuudessa olivat Marjo (edessä vas.), Oona ja 
Raine Alanen.
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Pitkäaikainen PIONIn jäsen, kan-
sanedustaja Arto Satonen
ti lokakuussa 791,13 euroa

Pirkanmaan Omaishoitajat ry 
PIONIlle. Summa jaetaan 

Satosen toiveen mukaan 
tasan PIONIn ja PIONIn 
Sastamalan osaston 
kesken. Kiitos lahjoi-
tuksesta!

Tuusulanjärven rantatien kulttuuri-
maisemiin torstaina 30.6.2016

PIONI-perheen yhteinenSUVIRETKI

Opastettuun kierrokseen sisältyvät vierailut Sibe-
liuksen Ainolaan, Pekka ja Maija Halosen Halosen-
niemeen ja Lotta-museoon, jossa nautitaan kahvit 

viehättävässä kahvilassa.

Kierroksen kesto on neljä tuntia ja hinta 
45/50 euroa/henkilö.

Retkestä tiedotetaan keväällä tarkemmin.
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Sosiaali- ja terveysministeriössä 
valmistellaan parhaillaan lain-
säädäntöä, jossa omaishoidon 

ja perhehoidon kehittäminen on ni-
dottu yhteen. Lain valmistelun aika-
taulu on nopea, emmekä tiedä vielä 
mitä konkreettisia esityksiä omaishoi-
tajien aseman parantamiseksi hallitus 
esittää. Tärkeää on kuitenkin panos-
taa omaishoitajien asemaan vihdoin 
myös lainsäädännöllisesti.

Olen ymmärtänyt, että esityksissä 
on otettu huomioon viime kaudella 
tehdyn KOHO-raportin (kansallinen 
omaishoidon kehittämisohjelma) lin-
jauksia ja lähtökohtana olisi edistää 
omaishoitajien jaksamista. Muutoksil-
le on varattu 75 miljoonaa euroa ra-
haa. Tämä on hyvä uutinen omaishoi-
tajille koko Suomessa.

Esityksen sisältö on vielä omaa arvi-
ointiani ja kuulopuheita, mutta uskoi-
sin, että tämä raha tullaan käyttämään 
omaishoitajien vapaiden lisäämiseen, 
terveystarkastuksiin ja ehkä myös pie-
niin palkkioiden korotuksiin.

Meillä ei ole asiasta vielä valiokun-
nassa tarkkaa tietoa, mutta tehtyjen 
linjausten ja kirjausten perusteella 
voisin odottaa tämän kaltaisia odo-
tettuja esityksiä olevan tulossa.

Kuitenkaan uutta ja tarpeellista 
lakiesitystä omaishoidon lainsäädän-
nöksi ei valitettavasti ole tulossa. 
Tämä laki olisi tarpeellinen ja sitä 
viime kaudella valmisteltiin, mutta se 
kaatui kalkkiviivoilla. Laissa määritel-
täisiin omaishoidon kriteerit, palkkiot 
ja tukeminen koko Suomessa.

Omaishoitajien aseman paranta-
minen kiinnostaa muutamia kan-
sanedustajia. Meillä on esimerkiksi 
noin kymmenen kansanedustajan 
”omaishoidon ystävät” -ryhmä, jolla 
olemme jatkaneet vaikuttamistyötä 
viime hallituskaudella käynnistetyn 
omaishoidon lainsäädännön loppuun-
saattamiseksi. Toivon, että tällä poru-
kalla saisimme jotain aikaiseksi.

Laki on viimeinen keino turvata 
heikompiosaisten asema yhteiskun-
nassa ja käytäntö on osoittanut, että 

Suomen nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa ei valitettavasti mainita 
kaivattua omaishoidon lakia tai sen edistämistä. Kuitenkin pitää antaa 

oppositiosta käsin kiitosta, että pieniä parannuksia ja rahallisia panostuksia 
omaishoitajien aseman parantamiseksi on tulossa.

omaishoitajat tarvitsisivat lain kir-
jaukset tuekseen. Esimerkiksi tänä 
syksynä Akaan kaupunki teki pää-
töksen purkaa kaikki voimassa olevat 
omaishoidonsopimukset. Päätöstä 
perusteltiin säästötavoitteilla ja tämä 
tarkoitti, että omaishoitajien palkki-
oista esitettiin leikattavan merkittävä 
osa eli 100 000 euroa.

Tämä surullinen esimerkki osoit-
taa sen, että omaishoitajien työtä ei 
vieläkään arvosteta, eivätkä heidän 
oikeutensa ole riittävät, mutta velvol-
lisuudet sen sijaan ovat.

Maailmaa kuitenkin muutetaan hil-
jalleen. Lupaan tehdä työtä teidän 
omaishoitajien eteen. Toivottavasti se 
tuottaa joskus hedelmää. Ymmärrän, 
että moni on jo turhautunut, koska 
tämä työ olisi pitänyt saada jo aikaa 
sitten tehtyä, mutta parhaani yritän.

Mukavaa joulunaikaa ja kiitos sydä-
men työstänne!

Kirjoittaja on PIONIn hallituksen jäsen 
ja kansanedustaja.

TEKSTI: Ilmari Nurminen
KUVA: Sara Pihlaja

OMAISHOIDON TERVEISIÄ SOSIAALI- 
JA TERVEYSVALIOKUNNASTA
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ONNEKSI OLKOON! 
KLASSINEN KYSYMYS: MILTÄ 
NYT TUNTUU?
On hienoa ja kunnia-asia päästä val-
takunnallisen omaishoitojärjestön 
toimintaan mukaan. Mielenkiinnolla 
odotan tulevaa kaksivuotiskautta hal-
lituksessa.

MITÄ OMAISHOITA JAT JA 
LÄHEISET -LIITTO RY:N 
HALLITUS TEKEE?
Hallituksen ydintehtävänä minä näen 
liiton toiminnan jatkuvan kehittämisen 
jäsentensä tarpeisiin vastaamisessa. 
Liitto on olemassa sitä varten, että jä-
senet saavat äänensä paremmin kuu-
luviin kaikissa heidän elämäänsä kos-
kevissa asioissa.

Liitto on jäsenten megafoni, joka 
moninkertaistaa yksittäisen jäse-
nen äänenvoimakkuuden siten, että 
se kuuluu paremmin siellä, missä 
omaishoitajien asioista päätetään.

MITEN HALLITUKSESSA VOI 
VAIKUTTAA OMAISHOITA JIEN 
ASIOIHIN?
En olisi lähtenyt ehdolle, jos en uskoisi 
hallituksen vaikutusmahdollisuuksiin.

Omat vaikutusmahdollisuuteni var-
masti liittyvät ainakin osittain siihen 
verkostoitumiseen, jota olen aktiivi-
sesti tehnyt ikääntymisen tutkijana 
toimiessani. Tunnen monia alan tut-
kijoita ja järjestötoimijoita ja onpa 
jokin suora yhteys eduskuntaankin 
hallituksen puheenjohtajan (Anneli 
Kiljunen) lisäksi.

Toinen minulle luontainen vaikut-
tamisen tapa on kirjoittaminen lehtiin 

ja sitä kautta mielipiteisiin vaikutta-
minen.

MIHIN ASIOIHIN HALUAT 
ERITYISESTI VAIKUTTAA 
HALLITUSKAUTESI AIKANA?
Oikeastaan päätavoitteeni voi tiivis-
tää kahteen kohtaan.

Ensinnäkin haluan, että jokaisen 
omaishoitajan tilanne on parempi tu-
levan hallituskauden jälkeen kuin tällä 
hetkellä. Se tarkoittaa KOHO-raportis-
sa (kansallisen omaishoidon kehittä-
misohjelman raportissa) olleiden ta-
voitteiden ajamista eli omaishoitajien 
aseman vahvistamista sekä yhdenver-
taisuuden ja jaksamisen tukemista.

JARI PIRHONEN OMAISHOITAJAT JA 
LÄHEISET -LIITON HALLITUKSEEN

Väitöskirjatutkija Jari Pirhonen Tampereelta valittiin 
lokakuussa Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n hallitukseen 

vuosiksi 2016–2017. Pirhonen on myös Pirkanmaan 
omaishoitajat ry PIONIn hallituksen jäsen.

TEKSTI: Liisa Kyrölä
KUVA: Jari Pirhosen albumi

- Vien mielelläni teiltä suoria 
terveisiä hallituksen kokouksiin, 
sanoo Omaishoitajat ja läheiset 
-liitto ry:n hallitukseen valittu Jari 
Pirhonen.

Toinen tavoitteeni tukee ensim-
mäistä tavoitetta: Haluan edistää 
omaishoitajuuden tutkimusta, jotta 
meillä on jatkuvasti ajantasaista tie-
toa omaishoitajuutta selvimmin ja 
suorimmin edesauttavista asioista ja 
omaishoitajien arvokas työ tulee esiin 
ja tutuksi jokaiselle suomalaiselle.

TERVEISESI PIONI-
JÄSENLEHDEN LUKI JOILLE?
PIONI on ihan huikean hieno yhdistys. 
Meillä on siis jatkossa edustus sekä 
eduskunnassa (Ilmari Nurminen) että 
valtakunnallisessa keskusliitossa.

Aion vastaisuudessa käydä tilai-
suuden tullen PIONIn Aarre Alasen ja 
Pertti Lahden kanssa maakunnassa 
teitä tapaamassa. Vien mielelläni teiltä 
suoria terveisiä hallituksen kokouksiin.

Tervetuloa tutustumaan 
PIONI-puodin tuotteisiin. 
Puodissa myydään mm. 
käsin kudottuja lapasia ja 
villasukkia, kokoja on niin 
lapsille kuin aikuisillekin.

Tuotteita myydään myös 
messuilla, joihin osallis-
tumme.

Voit myös kutoa sukkia, 
lapasia ja muuta lämmintä 
meille myyntiin – langat 
saat toimistoltamme.

PIONI-puoti
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Omaishoitajat tulivat eläketurvan 
piiriin 1.7.1993. Omaishoitotyöstä al-
kaa kertyä eläkettä sen jälkeen, kun 
omaishoitosopimus on tehty kunnan 
kanssa. Lisäksi on hyvä tietää, että 
omaishoitotyöstä saamista ansioista 
peritään työntekijän eläkemaksu.

ENNEN VUOTTA 1940 
SYNTYNEET OMAISHOITA JAT
Mikäli omaishoitaja on syntynyt en-
nen vuotta 1940, hoitotyöstä karttuu 
eläkettä, jos omaishoitaja on ollut alle 
65-vuotias hoitotyön alkaessa ja jos 
sama hoitosuhde jatkuu edelleen. Elä-
kettä voi karttua sen jälkeenkin, kun 
omaishoitaja on täyttänyt 68 vuotta, 
jolloin myös eläkemaksu peritään.

Omaishoitosuhde pitää katkaista 
ennen kuin eläkkeen maksaminen voi 
alkaa. Tämän jälkeenkin on mahdol-
lista tehdä uusi sopimus omaishoito-
työstä, mutta siitä ei enää kartu elä-
kettä.

VUONNA 1940 TAI SEN 
JÄLKEEN SYNTYNEET 
OMAISHOITA JAT
Vuonna 1940 tai myöhemmin synty-
neille henkilöille karttuu omaishoito-
työstä eläkettä siihen saakka, kunnes 
kyseinen henkilö täyttää 68 vuotta. 
Sen jälkeenkin on mahdollista jatkaa 
omaishoitotyötä, mutta siitä ei enää 
kartu eläkettä eikä myöskään peritä 
eläkemaksua. Eläkettä karttuu siinä-
kin tapauksessa, vaikka omaishoito-
työ olisi alkanut omaishoitajan täy-
tettyä 65 vuotta.

VANHUUSELÄKKEELLE 
OMAISHOITOTYÖSTÄ
Omaishoitajan vanhuuseläkeikä mää-
räytyy samojen periaatteiden mukaan 
kuin muillakin kuntatyöntekijöillä. 
Oman eläkeikänsä voi tarkistaa esi-
merkiksi Kevan asiakaspalvelusta.

Jos henkilö tekee vain omaishoito-
työtä ilman rinnakkaista palvelusuh-
detta, eläkkeen voi saada omaishoi-
totyöstä vain, jos hoitosuhde päättyy. 
Hoitosuhdetta ei tarvitse päättää, jos 
omaishoitotyön lisäksi on päättyvä 
rinnakkainen työ- tai virkasuhde.

Vanhuuseläke voi alkaa seuraavan 
kuukauden alusta omaishoitosuhteen 
päättymisen jälkeen. Vanhuuseläk-
keen alkamisen jälkeen maksetuista 
ansioista voi hakea eläkkeen erikseen 
68-vuotiaana.

OMAISHOITAJIEN 
ELÄKETURVA

TEKSTI: Pertti Lahti

Omaishoidosta kertyvä eläke on edelleen monelle 
tuntematon asia, minkä vuoksi ansaittu etu saattaa 

jäädä pahimmassa tapauksessa saamatta.

ELÄKKEEN HAKEMINEN JA 
MÄÄRÄ
Jos henkilö on jo eläkkeellä, omaishoi-
dosta karttuneen eläkkeen myöntää 
sama eläkelaitos, joka maksaa muun-
kin eläkkeen. Jos eläkettä maksetaan 
useasta eläkelaitoksesta, Keva myön-
tää omaishoidosta karttuneen eläk-
keen.

Omaishoitajuudesta karttuvan 
eläkkeen määrä on omaishoitajapalk-
kion tasosta riippuen noin 5−30 euroa 
vuotta kohti 31.12.2016 saakka.

Tarkempia tietoja kannattaa tiedustella 
Kevan asiakaspalvelusta:
www.keva.fi /elaketietosi/
Eläkeneuvonta puh. 020 614 2837

Lähde: Keva 9166/15

KOTONA ASUMISEN TUKEA IKÄÄNTYNEILLE JA OMAISHOITAJILLE

• Hoiva- ja kotipalvelua
• Virkistystoimintaa Teon Tuvalla
• Kuntosali

KYSY LISÄÄ PALVELUISTA,
SOITA TAI POIKKEA, 

TAVOITATTE MEIDÄT ARKISIN

050 358 0072
Amurin Teon Tupa ry | Satakunnankatu 38, 33210 Tampere

WWW.TEORY.FI

Am
urin Teon Tupa ry 

vuotta
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Syyskauden aikana MoPO- eli 
Monikulttuuriset Pirkanmaan 
Omaishoitajat -projektin toimin-

ta on ollut monipuolista ja vilkasta. 
Aloitimme yhteistyössä PiiPOO-kult-
tuurikeskuksen kanssa Yhdessä Luo-
vasti -kulttuuri- ja taideryhmän Her-
vannan Keinupuistossa. Ryhmässä 
olemme harjoittaneet käsinäppäryyt-
tämme kuvataideopettaja Anna Kärk-
käisen antamin erilaisin keinoin.

Teimme pieniä huovutustöitä neu-
latikutustekniikalla, rintamerkkejä, 
ovikylttejä ynnä muuta. Hyödynsimme 
pieniä kangastilkkuja tekemällä pupuja 

ja pikku nukkeja. Näitä asettelimme eri 
ympäristöihin ja valokuvasimme niitä.

Projekti jatkuu vielä talo-/kotila-
vasteiden tekemisellä ja niiden si-
joittelulla. Osallistujia ryhmään kyllä 
mahtuisi enemmänkin.

KÄVIMME NÄYTTELYSSÄ JA 
MESSUILLA
Hervannassa kerran kuussa torstaisin 
kokoontuvan ryhmän kanssa teim-
me tutustumiskäynnin Tampereen 
työsuojelunäyttelyyn. Siellä olikin 
monenmoista katsottavaa ja ihmetel-
tävää. Myös uusia ideoita ja vinkkejä 

MONIPUOLISTA 
MONIKULTTUURISUUTTA

Kulttuuria, retkiä, sulhaspiirakoita ja syrnikkejä – 
monikulttuuristen omaishoitajien syksy on ollut vilkas.

TEKSTI: Leea Parhiala
KUVAT: Liisa Kyrölä ja Vesa Hyry

ergonomiasta ja apuvälineistä tuli. 
Vitali Kelkka, PIONIn monikulttuuri-
sessa toiminnassa muutenkin mukana 
ollut, toimi tulkkina näyttelyssä.

Ryhmän kanssa vierailimme myös 
Apuväline 2015 -messuilla Tampe-
reen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
marraskuun alussa.

SYYSRETKELLÄ NÄHTIIN 
KAUNIITA RAKENNUKSIA
Syysretki yhdessä Tampereen eteläi-
sen seurakunnan kanssa tehtiin Val-
keakoskelle, Sääksmäen keskiaikaiseen 
kirkkoon ja Visavuorelle. Retkelle osal-

Ruokailtapäivässä valmistettiin 
ja nautittiin karjalaista ruokaa.
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Vesa ja Raili Hyry tekivät Luovasti 
yhdessä -ryhmässä kangaspupuja.

Luovasti yhdessä -ryhmän tuotoksia.

listui kolmisenkymmentä omaishoita-
jaa, hoidettavaa, sekä eteläisen seura-
kunnan paluumuuttajakerhon jäseniä.

Retkipäiväksi sattui kaunis aurinkoi-
nen syyspäivä, mitä parhain retkisää 
katsella maisemia ja kauniita vanhoja 
rakennuksia. Visavuorella on kuului-
san suomalaisen kuvanveistäjän Emil 
Wikströmin taiteilijakoti ja se – kes-
kieurooppalaista jugendia henkivä 
rakennus – on todella upea paikka! 
Retkipäivän päätteeksi lounastimme 
yhdessä Musta Kissa -nimisessä ra-
vintolassa.

SULHASPIIRAKOITA JA 
SYRNIKKEJÄ
Lokakuun lopussa järjestimme kol-
mannen kerran monikulttuurisen ruo-
kailtapäivän. Tällä kertaa laitoimme 
karjalaista ruokaa. Ehdoton suosikki 
oli suurimmalle osalle uusi asia –sul-
haspiirakat, eli ruiskuoressa, pannulla 
paistetut riisitäytteiset piirakat.

Muuten ruokalistalla oli monipuoli-
sesti kaikenlaista: karjalanpaistia, uu-
nikalaa ja perunoita, karjalanpiirakoi-
ta ja erilaisia salaatteja. Jälkiruoaksi 
söimme venäläisiä erikoisuuksia: rah-

kalettuja, eli syrnikkejä. Saimme tosin 
kuulla, että näitä rahkalettuja on ta-
pana yleensä syödä aamupalaksi.

Ruokailtapäivässä saimme tutustua 
myös ihan uusiin PIONIn jäseniin.

Laskiaistiistaina, 9.2.2016, on luvas-
sa hemmottelupäivä omaishoitajille 
ja hoidettaville.

Perinteinen ruokailtapäivä järjeste-
tään seuraavan kerran torstaina 14.4. 
klo 13–17. Silloin teemana on Lapin 
herkut. Molemmat tapahtumat järjes-
tetään PIONI-pirtillä.

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy on vaativan neurologisen ja kipukuntoutuksen  
sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksen erikoistunut asiantuntija. 
 

• 

• 

• 

• 

Miesten mieleen – loma miesomaishoitajille

Lomakohde: Peurunka, Laukaa 
Loman ajankohta: 9.–14.10.2016

Mikä on miehen paikka omaishoidossa? Astuuko mies naisten valta-
kuntaan vai onko ihan omalla tontillaan? Sana on vapaa miesporukassa 
pohtia omaishoitajuutta osana miehen  elämää, mitä se on tuonut ja 
vaatinut, mitkä ovat miesten vahvuuksia omaishoitajana.

OMAISHOITAJALOMA
Hyvässä seurassa on vapaus käydä vaka-

vaa keskustelua ja heittää hurttia huumoria. 

Hakuaika päättyy 15.7.2016.

Lisätietoja:
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

www.omaishoitajat.fi
Puh. 020 7806 500

Perinteeksi muodostunut laskiais-
tiistain hemmotteluhetki

järjestetään omaishoitajille
ja hoidettaville

PIONIn tiloissa tiistaina

9.2.2016 klo 13.00–15.30

Päivään luvassa mm. hierontaa, 
rentoutusta, verenpaineen ja ve-
rensokerin mittausta, yhdessäoloa 

ja muuta mukavaa toimintaa.

Tarjolla myös hernerokkaa,
pannaria, laskiaispullia

ja kahvia, teetä sekä mehua.

HEMMOTELLEN
LASKIAISEEN
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Tehoherroilla tarkoitetaan 
Tampereen yliopistollisen 
keskussairaalan mieshoi-

tajien ja -lääkäreiden ryhmää. Osa 
heistä kuuluu Tehoherrojen sau-
nalauttayhdistykseen, joka on ra-
kentanut lähes koko kuluvan vuoden 
saunalauttaansa. Toki taukojakin on 
pidetty, mutta lähes viikoittain on 
Ylöjärven teollisuushallilla nähty 
muutamia ahkeria rakentajia.

Nyt saunalautta alkaa olla viimeis-
telyvaiheessa. Loppuvuodesta teho-
herrat tekevät päätöksen, talvehtiiko 
lautta vielä ensi talven rakentamis-
paikassaan eli Ylöjärven hallissa vai 
viedäänkö lautta erikoiskuljetuksella 
Pyhäjärveen.

TEHOHERROJEN SAUNALAUTTA 
VALMISTUU ENSI KESÄKSI

Tehoherrojen saunalautta alkaa olla valmis, mutta lautan käytön opetteluun 
täytyy varata vielä aikaa. Lautallaan Tehoherrat haluavat tarjota omaishoitajille 

virkistysmahdollisuuden.

SAUNALAUTTA ON 
MASSIIVINEN KULKUPELI
Tehoherrojen tarkoitus on opetel-
la käyttämään lauttaa ensi kesänä. 
Tämä vaihe on tärkeä tehdä hyvin ja 
rauhassa, sillä saunalautta on massii-
vinen kulkupeli eikä yhdistyksen jäse-
nillä ole aikaisempaa kokemusta tä-
män kaltaisilla aluksilla liikkumisesta.

Saunalautta on lähes kahdeksan 
metriä pitkä ja liki viisi metriä leveä 
ja siinä on saunan lisäksi tupa ja kat-
toterassi.

Opettelu tulee viemään oman ai-
kansa, mutta kun saunalautan liikkeet 
on opeteltu, on aika ottaa yhteyttä 
Tehoherrojen saunalauttayhdistyksen 
yhteistyökumppaneihin.

TALKOITA ENSI VUONNA
Ensi vuoden ohjelmassa on opettelun 
lisäksi myös varainhankintaan liittyviä 
talkoita, sillä lautan vakuutusmaksut 
ja muut käyttökustannukset täytyy ke-
rätä kasaan yhteisvoimin. Saunalautta-
yhdistyksellä on onneksi jo olemassa 
olevat hyvät suhteet Ylöjärvellä toimi-
vaan musiikkijuhlaan ja talkootöitä voi 
hyvinkin löytyä keväällä 2016.

Kirjoittaja on sairaanhoitaja Tampe-
reen yliopistollisen keskussairaalan 
teho-osastolla.

TEKSTI: Janne Heikura
KUVA: Tehoherrojen saunalauttayhdistys ry

Saunalautta on lähes kahdeksan metriä pitkä ja liki viisi metriä leveä.
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HENGÄHDÄ HETKI, 
ME HUOLEHDIMME

Omaishoitajana teet arvokasta työtä. Muista kuitenkin 
pitää huolta myös omasta jaksamisestasi. 

Validia Asumisen omaishoidon lomitusta ja muita 
asumisen palveluja on saatavilla yli 20 paikkakunnalla 
ympäri Suomen – myös palvelusetelillä. Tarjoamme 
esteettömät tilat sekä omaisellesi vapauden valita 
missä suhteessa hän tarvitsee asumiseen lisäturvaa, 
huolenpitoa tai itsenäisyyttä. 

Validia Asumisen palveluiden avulla omaisellasi on 
hyvä ja sujuva arki, myös lomasi aikana. 

Lue lisää osoitteesta www.validia.fi/asuminen

PORUKALLA PILKKIMÄÄN

PILKKITAPAHTUMA KAIKILLE JÄSENILLEMME 
JA MUILLE KIINNOSTUNEILLE

3.3. klo 10.00–13.00 Lempäälän Kierimossa
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 

Pekka Kankkonen, p. 044 508 8329

Tervetuloa mukaan ulkoilemaan ja pilkkimään!
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

järjestetään lauantaina, 11.6.2016.
Ajasta, paikasta, juhlaohjelmasta ja ilmoittautumisista 

tiedotetaan tarkemmin keväällä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Perinteinen 
PIONI-perheen kesäjuhla 

”Rantakoivun alla”
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Joudut sairaalaan yhden sai-
rauden takia ja kotiudut toisen 
kanssa. Tilanne on valitettavan 

tuttu tuhansille suomalaisille vuosit-
tain. Kotiin tuliaisena on joko hoidon 
aikana tai pian sen jälkeen alkanut sai-
raalainfektio, usein Clostridium diffici-
le -sairaalaripuli, johon sairastuu Suo-
messa vuosittain noin 5000 ihmistä.

C. difficile on suolistobakteeri, jonka 
aiheuttaman suolistoinfektion oireet 
voivat vaihdella lievästä ripulista ja 
huonovointisuudesta hengenvaaral-
liseen paksusuolentulehdukseen. C. 
difficile -infektion takia potilas joutuu 
hakeutumaan lääkäriin ja usein hänet 
joudutaan hoitamaan sairaalassa. In-
fektio laskee yleiskuntoa ja voi pahen-
taa olemassa olevaa perussairautta.

TARTUNNAN VOI SAADA 
KOTONAKIN
Tartunnan saa helposti esimerkiksi 
periodihoidon aikana laitoksissa, mis-
sä C. difficile aiheuttaa vaikeita osas-
toepidemioita, mutta sen voi saada 
myös kotihoidossa. C. difficile -bak-
teerin itiöitä vaanii laitosten lisäk-
si myös muualla ympäristössämme: 
maaperässä, ruoassa ja kotieläimissä, 
josta ne kulkeutuvat käsien ja ruoan 
mukana ihmisen suolistoon.

– Noin puolet tartunnoista tapahtuu 
laitoksissa, puolet niiden ulkopuolella. 

Herkimmin C. difficile -infektioon 
sairastuvat laitoshoitoa tarvitsevat, 
iäkkäät henkilöt, jotka saavat anti-

bioottihoitoa, selventää osastonyli-
lääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan HYK-
S:in infektiosairauksien klinikalta.

ANTIBIOOTTI JA IKÄ 
ALTISTAVAT INFEKTIOLLE
Omaishoitajaa ja kotona käyviä vie-
raita lohduttanee tieto, että terveen 
ihmisen bakteerikannaltaan normaali 
suolisto on vastustuskykyinen C. dif-
ficile -bakteereille. Alle 1-vuotiailla 
lapsilla ne kuuluvat jopa suoliston 
normaaliin bakteerikasvustoon.

Uhkaksi bakteeri muodostuu silloin, 
kun suoliston bakteerikanta muuttuu, 
useimmiten antibiootin seurauksena. 
Tärkein C. difficile -infektiolle altista-
va tekijä onkin antibioottihoito, minkä 
jälkeen potilas on noin 1−3 kuukau-
den ajan erityisen altis tartunnalle. 
Anttila muistuttaakin, että varmuu-
den vuoksi ei antibioottikuureja tulisi 
koskaan syödä.

C. difficile -infektioon sairastuvien 
keski-ikä on noin 80 vuotta. Vaikka 
suurimmassa riskissä ovatkin moni-
sairaat ja iäkkäät, sairastua voi myös 
nuori, perusterve ihminen. Esimerkik-
si viattomaan hammasinfektioon saa-
tu antibiootti voi sekoittaa suoliston 
normaalin bakteerikasvuston ja näin 
mahdollistaa bakteerin villiintymisen.

HANKALA HOITO
Ristiriitaista kyllä, vaikka C. diffici-
le -infektio syntyy antibioottihoidon 

seurauksena, sitä myös hoidetaan 
antibiooteilla. Ongelmia voi tulla vas-
taan silloin, kun potilaalla on käytös-
sä muita lääkkeitä (esimerkiksi Mare-
van), joiden kanssa antibiootit voivat 
aiheuttavat ikäviä yhteisvaikutuksia.

Hoitoa hankaloittaa myös C. diffici-
le -infektion sinnikkyys: joka kolmas 
infektio uusiutuu.

SAIRAALAINFEKTIO
— HOITOON LIITTYVÄ

KUTSUMATON KYLKIÄINEN

TEKSTI JA KUVAT: Elina Heinämäki

Osastonylilääkäri Veli-Jukka 
Anttila HYKS:in infektiosairauk-
sien klinikalta muistuttaa, että 
avainasemassa sairaalainfektion 
ennaltaehkäisyssä on hyvä hygie-
nia, erityisesti käsihygienia.

Sairaalainfektioita on totuttu pitämään uhkana vain laitoksissa. Suomessa 
yleisin Clostridium difficile -sairaalainfektio voi uhata myös kotihoidossa 

olevaa potilasta. Onneksi tähän infektioon on ennaltaehkäisykeinoja ja hoitoja, 
tulevaisuudessa toivottavasti myös infektiolta suojaava rokote.
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– Uusiutuneen C. diffi cile -infektion 
hoidossa viimeisenä hoitokeinona on 
ulosteensiirto, joka on kyllä tehokas 
hoitomuoto, mutta edellyttää että 
potilas on riittävän hyvässä kunnossa, 
Anttila muistuttaa hoidon rajoitteista.

HYGIENIA ON 
AVAINASEMASSA
Avainasemassa C. diffi cile -infektion 
ennaltaehkäisyssä ja leviämisessä on 
hyvä hygienia, erityisesti käsihygienia. 
Ripuloivaa potilasta hoidettaessa kädet 
tulee pestä huolellisesti lämpimällä ve-
dellä ja saippualla. C. diffi cile -baktee-
rit eivät kuole desinfi oivilla käsihuuh-
teilla, siksi käsihuuhteet eivät korvaa 
käsien saippuavesipesua. Laitoksissa 
epidemioita pyritään ehkäisemään 
eristämällä infektion saaneet potilaat 
omaan huoneeseen sekä tehostamalla 
siivousta ja hyvää hygieniaa.

Hyvä hygienia pitää muistaa myös 
hoidettaessa C. diffi cile -potilasta ko-
tona. Vuodevaatteet tulee pestä ja sa-
niteettitilat puhdistaa klooripitoisella 
pesuaineella, vähintään 1−2 kertaa 
potilaan lääkekuurin aikana. Viheliäi-
seksi C. diffi cile -infektion tekee se, 
että bakteerin itiöt, joiden välityksel-
lä tauti tarttuu, voivat elää kodin ja 
laitosten pinnoilla jopa vuosia odot-
tamassa tilaisuuttaan.

Hoidosta ja hygieniasta huolimatta 
on selvää, että paras vaihtoehto olisi 
infektion ennaltaehkäisy rokotteella. 
Tällä hetkellä rokote ei ole vielä ylei-
sessä käytössä, mutta sitä tutkitaan 
Suomessa. Tutkimukseen osallistumi-
nen voi auttaa tämän hankalan infek-
tion voittamisessa.

Kirjoittaja on viestintäkoordinaattori 
Tampereen yliopiston rokotetutkimus-
keskuksessa.

www.rokotetutkimus.fi 
www.facebook.com/Rokotetutkimus-
keskus

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus.

ESTÄVÄN ROKOTTEEN TUTKIMUKSEEN?

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus pyytää rokotetut-

kimukseen mukaan henkilöitä, jotka ovat vaarassa sairastua 

Clostridium diffi cile -bakeerin aiheuttamaan sairaalainfektioon 

(-ripuli). Bakteeri on yleinen Suomessa.

Sovellutte ehkä tutkimukseen, jos olette yli 50-vuotias ja:
 olette menossa sairaalaan kirurgiseen toimenpiteeseen

TAI
 olette viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään 

 kaksi kertaa sairaalahoidossa ja saanut antibioottihoitoa.

puh. 040 190 1484
rokotetutkimus.tampere@uta.fi 

www.rokotetutkimus.fi 

Tampereen rokotetutkimusklinikka

Pinninkatu 47, 1. krs

33100 Tampere

HALUATTEKO OSALLISTUA

SAIRAALA-
INFEKTIOTA

Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta Teille kustannuksia. 

Kohtuulliset matkakulut korvataan.

Käsihuuhteet 
eivät korvaa 

käsien saippua-
vesipesua

Kaikille avoin Ukonpäivän seminaari 4.4. klo 17.00
Teemana: ”Vertaisuus – miehen tuki miehelle”.

Alustaja Ira Virtanen, FT, puheviestinnän lehtori, Helsingin yliopisto.
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

UKONPÄIVÄN SEMINAARI

Maanantaikahvila

Tule juttelemaan ja nauttimaan talon antimista hyvässä seurassa!Tule juttelemaan ja nauttimaan talon antimista hyvässä seurassa!

                         
11.1.2016 alkaen  maanantaisin klo 11–14 

Pioni-pirtillä, Väinölänkatu 15, Tampere.

Maanantaikahvila
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Lakeuden Omaishoitajien mo-
nikanavainen näyttely kertoo 
neljän pohjalaisen omaishoi-

toperheen tarinan. Likellä-kampanjan 
toivotaan herättelevän ihmisiä pohti-
maan kysymystä: ”Kuka on sinua likel-
lä?”.

Tunnistatko ehkä omakohtaisesti, 
lähipiirissäsi tai työssäsi omaishoiva-
tilanteen? Kuka tahansa meistä voi 
löytää itsensä omaishoitajan tai apua 
tarvitsevan läheisen roolista elämän-
sä varrella.

MILTÄ TUNTUI, KUN 
LÄHEINEN SAIRASTUI?

Kampanjaan osallistuneet perheet 
haluavat jakaa oman kokemuksensa 
omaishoidosta. Miltä tuntui, kun lä-
heinen sairastui, mikä tekee omaishoi-
tajan työstä vaativaa ja mistä irtoavat 
voimavarat sitovaan työhön?

Näyttely on kiertänyt Etelä-Pohjan-
maalla reilun vuoden ajan julkisissa ti-
loissa ja eri terveydenhuollon yksiköis-
sä, koska omaishoitoperheitä työssään 
kohtaavat ammattilaiset ovat varhai-
sen tunnistamisen avainhenkilöitä.

Kun henkilöllä todetaan pitkäaikai-
nen toimintakykyä heikentävä sairaus 
tai vamma, olisi ammattilaisen tärkeää 
tarkastella tilannetta myös omaisen 
näkökulmasta. Omaishoitajaksi itsensä 
tunnistanut osaa aiempaa helpommin 
hankkia jaksamista tukevaa tietoa, pal-
veluita ja vertaistukea.

OMAISELLA JA 
AMMATTILAISELLA ON 
YHTEINEN TAVOITE
Omaishoitajat ovat arvokkaita yhteis-
työkumppaneita sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaiselle. He mah-
dollistavat jatkohoidon onnistumisen 
kodeissa.

Omaishoitajan arjen kokemusasian-
tuntijuus helpottaa myös ammatti-
laisen työtä läheisen hoidossa. On 
tärkeää oivaltaa, että omaisella ja 

ASTU MUKAAN 
OMAISHOIDON 

TARINAAN
Tyypillinen mielikuva ikääntyvästä puolisohoitajasta on vain yksi totuus 

omaishoidosta. Likellä – tarinoita omaishoidosta -valokuvanäyttely 
nostaa esiin omaishoidon monimuotoisuutta ja tunnistamisen tärkeyttä.

Omaishoitoperheiden monimuotoisuuteen voit tutustua kuvien, 
videoiden ja arjen tarinoiden avulla Likellä – tarinoita omaishoi-
dosta -kampanjan sivuilla osoitteessa www.likella.fi.
Kuka on sinua Likellä?

ammattilaisella on yhteinen tavoite: 
sairastuneen läheisen hyvinvointi.

KUVAT OVAT KOSKETTANEET 
KATSOJIA
Raha-automaattiyhdistyksen tuke-
man Likellä-kampanjan avulla halu-
taan tehdä omaishoitajien arvokasta 
työtä ja kokemusasiantuntijuutta nä-
kyväksi sekä helpottaa omaishoitoti-
lanteiden tunnistamista.

Näyttely onkin kerännyt katso-
jilta paljon positiivista palautetta; 
perheiden kuvat ovat koskettaneet 
katsojia ja avanneet heidän silmiään 
omaishoidon monimuotoisuudelle.

Kirjoittaja on Lakeuden Omaishoita-
jat ry:n Yhdessä tehden II -projektin 
(2012–2016) kehittämissuunnittelija.

TEKSTI: Anne-Maria Halmesmäki
KUVAT: Riikka Austen
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Tarjoan hoiva- ja kotipalveluita 
ikääntyville ihmisille 
Pirkanmaan alueella. Toimin 
myös omaishoidontuen 
vapaan osavuorokautisen 
hoidon palvelusetelituottajana 
Tampereen ja Valkeakosken 
kaupungeille.

Puhelin:   044 502 9098
Sähköposti:  posti@tmianttijarvelainen.fi
Internet:  www.tmianttijarvelainen.fi

Palvelusetelillä tarjotaan kotiin annettavaa palvelua aikuisille:

Arkisin klo 7-18 3 h

Arkisin klo 18-22 2 h 30 min

Viikonloppuisin klo 7-18 2 h 30 min

Viikonloppuisin klo 18-22 2 h

Yöhoito 22-7 2 h

Soita 044 502 9098
ja keskustellaan kuinka voin olla juuri Sinulle avuksi! 

VALTAVASTI KANKAITA 
IHAN KAIKKEEN.

Nyt myös uusia joulukankaita ja 
karvakankaita saapunut. 

Pellavakankaita verhoiksi, 
asusteiksi ja liinoiksi.

Tule tutustumaan, täyttä on.

Ilmainen sivuverhojen ylä- ja alakäänne

Edullinen ja nopea sisustus-
tekstiilien ompelupalvelu

Tekstiili-Fihl-Tuominen

Sammonkatu 43, 33540 Tampere 
p. 03 2533 828 

 
Avoinna ma–pe 9.00–18.00 la 9.00–14.00

KANGASKAUPPA

Tarjoamme osaavaa ja monipuolista kuntoutusta monille eri 
kohderyhmille. Kuntoutuksessa kuntoutuja ja usein myös omai-
nen saa moniammatillista tukea arkeen ja elämään sairauden 

kanssa. Kuntoutusta myös omaishoitajille!

• Moniammatillinen yksilökuntoutus
• Harkinnanvarainen kuntoutus
• Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 
Kelankaari 4 • 02 57 333 • www.kuntke.fi

Hae Hae Hae 
nyt!nyt!nyt!nyt!nyt!nyt!

Kysy lisää kuntoutustoimistosta: 
050 394 7524 
Tutustu hakuohjeisiin:
www.kuntke.fi/hakuohjeet

Tarjoamme osaavaa ja monipuolista kuntoutusta monille eri 

Parempaa arkea
sinulle ja läheisellesi!

Kukkakauppa
Tiina Rantala

Sammonkatu 8-10
33540 Tampere
p. (03) 255 1877

Palvelemme:
ma–pe 10–18

la 8.30–15
su 9.30–15

tele�ora-välitysliike
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OMAISHOITA JIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄT

AKAAN RYHMÄ
26.1. Verenpaineen mittausta, 
bingoa, odotukset kuluvasta 
vuodesta
23.2. Verenpaineen mittausta, 
rauhallista jumppaa.
22.3. Verenpaineen mittausta, 
pääsiäisajan ajatuksia,
vierailijana Sauli Turja
19.4. Verenpaineen mittausta, 
Väritetään huoneen taulu ja 
rupatellaan kuulumisia
17.5. Verenpaineen mittausta, 
yhteislaulua (sään salliessa 
ulkona)
14.6. Verenpaineen mittausta 
ja retki, josta sovitaan
myöhemmin.
Aika: kerran kuukaudessa 
tiistaisin klo 14–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, 
Kirkkotori 6, Toijala
Lisätiedot: Tarja Ruusuvuori, 
ma-pe klo 7.30-9.00 ja klo 
13.30–15.00, p. 040 550 7778
Ohjelmamuutokset mahdol-
lisia.

HÄMEENKYRÖN RYHMÄ
Ryhmän ohjaaja tulee joka 
toinen kuukausi Hämeenky-
rön kunnasta ja joka toinen 
kuukausi PIONIsta.
Kokoontumispäivät:
28.1. klo 15–16.30 Hämeen-
kyrön kunta
25.2. klo 15–16.30 Minna 
Kankaansivu, Esperi Care Oy:n 
asumispalvelut ja päiväkun-
toutus
31.3. klo 15–16.30 Hämeen-
kyrön kunta
28.4. klo 15–16.30 Elinvoi-
maa, vastustuskykyä ja apua 
jaksamiseen ravinnosta, 
diplomi-ravintoneuvoja
Harri Virtanen
26.5. klo 15–16.30 Aihe avoin
Aika: Kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 15–16.30.
Paikka: Kurjenmäkikoti,
Härkikuja 12 A, Hämeenkyrö.
Lisätietoja: Pertti Lahti,
p. 044 377 7174 ja
Arja Salonen, p. 050 521 5141

IKAALISTEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
13.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.
Aika: kuukauden ensimmäi-
nen keskiviikko (tammikuus-
sa toinen keskiviikko)
klo 17.30–19.00.
Paikka: Ika Tupa, Vanha Tam-
pereentie 6, Ikaalinen
Ohjaaja: Hannu Tarna,
p. 040 704 9997

KANGASALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
11.1., 8.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Aika: Kerran kuukaudessa 
maanantaisin klo 17.00–18.30
Paikka: Jalmarin Koto,
Finnentie 11, Kangasala
Ohjaaja: Juha Luoto,
p. 0400 766 839

KIHNIÖN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
29.1. Kristiina Uotila: Muisti-
sairaan kohtaaminen
26.2. Aihe avoin
1.4. Aihe avoin
29.4. Aihe avoin
27.5. Kevään päätösjuhlat
Aika: kuukauden viimeinen 
perjantai (paitsi 1.4.) klo 17.30
Paikka: Terveystalo (Touhula), 
Kihniöntie 71
Ohjaajat: Lea Mäkipää ja 
Leila Pusa, p. 0400 839 756, 
leila.pusa@kihnio.fi 

KURUN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
18.1. Hoivapalvelut Valkokulta
15.2. Teemana hiukset, hius-
ten hoidosta tietoa ja vinkkejä
21.3. Teemana jalat, tietoa ja 
ohjeita jalkojen itsehoitoon
18.4. Teemana ihonhoito, 
kasvot/iho
16.5. Teemana lisäravinteet, 
tietoa vitamiineista ja
lisäravinteista
Aika: kuukauden kolmas 
maanantai klo 12.00–14.00
Paikka: Kurun seurakuntata-
lon alakerran kokoushuone, 
Kirkkotie 2
Ohjaaja: Päivi Vanamo,
p. 044 220 4188,
paivi.vanamo@outlook.com

LEMPÄÄLÄN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
4.1., 1.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Aika: Kuukauden ensimmäinen 
maanantai klo 15.00–16.30
Paikka: Himminkodon 
juhlasali, Himminpolku 6, 
Lempäälä
Lisätiedot: Pekka Kankkonen, 
p. 044 508 8329,
pekka.kankkonen@gmail.com

MÄNTTÄ-VILPPULAN 
RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
4.2., 1.3., 7.4. ja 3.5.
Aika: Kuukauden ensimmäi-
nen tiistai tai torstai
klo 12.00–14.00, tammikuussa 
ei kokoontumista.
Paikka: Lumometsän tupa, 
Hopunmäentie 18, Vilppula.
Lisätietoja: Omaishoidon 
ohjaaja Johanna Peippo,
p. 044 358 0001, johanna.
peippo@mantanterveys.fi 

ORIVEDEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
27.1. PIONI ja Irmeli Nylander 
Oriveden srk:sta
24.2. PIONI
30.3. Irmeli Nylander
Oriveden srk:sta
27.4. PIONI
27.5. Kevätretki/Virkistys-
päivä, päivästä ilmoitellaan 
tarkemmin lähempänä 
ajankohtaa.
Aika: kuukauden viimeinen 
keskiviikko klo 12.30–14.00
Paikka: Oriveden Palvelutalo, 
Korttelitupa, os. Eerolantie 2, 
Orivesi
Lisätiedot: Hannele Jokela,
p. 050 555 3115,
pioni.hannele@gmail.com

PIRKKALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
19.1., 16.2., 15.3., 19.4. ja 17.5.
Aika: Kuukauden kolmas 
tiistai klo 17.00–18.30
Paikka: Pirkkalan kirkon 
yhteydessä olevan seurakun-
takeskuksen tilat,
Perkiöntie 40, Pirkkala

Ohjaaja: Saija Vuorenpää, p. 
044 996 6961,
saijafmgroup@gmail.com

SASTAMALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
28.1., 25.2., 31.3., 28.4., ja 26.5.
Seuraa Alueviestin seura-
palstaa, jossa ilmoitamme 
ryhmän toiminnasta.
Aika: kuukauden viimeinen 
torstai klo 13.00–15.00
Paikka: Voimia ry:n tilat, 
Marttilankatu 1, Sastamala
Ohjaaja: Annikki Vuorenoja, 
p. 040 595 9914

TAMPEREEN 
UKKORYHMÄ
14.1. klo 17.00
Stella Kotipalvelut Oy esittelee 
palveluitaan ja toimintaansa
11.2. klo 17.00
Äijäravitsemuksesta elinvoi-
maa (diplomi-ravintoneuvoja 
Harri Virtanen)
3.3. klo 10.00–13.00
Pilkkitapahtuma Lempäälän 
Kierimossa (säävaraus)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Pekka Kankkonen,
p. 044 508 8329
7.4. klo 17.00
Vieraana Eeva Laakso,
www.apukauppa.fi 
26.5. klo 9.30–18.00
Ukkoryhmän ja MoPO-
projektin kaikille avoin
kevätretki eduskuntaan
9.6. klo 17.00 Suvilaitumille 
minigolfi n myötä
Koulukadun ratagolfkenttä 
Eteläpuistossa, säävaraus
Aika: Kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 17.00, ellei 
toisin mainita.
Ryhmä kokoontuu Pioni-pirtillä 
(Väinölänkatu 15, Tampere), 
jollei toisin mainita.
Lisäksi 4.4. klo 17.00 Ukon-
päivän seminaari, teema-
na: ”Vertaisuus – miehen 
tuki miehelle”. Alustaja Ira 
Virtanen, FT, puheviestinnän 
lehtori, Helsingin yliopisto.
Lisätiedot: Pertti Lahti,
p. 044 377 7174,
pioniry@gmail.com

TAPAHTUMAKALENTERI
Kevään 2016 tapahtumia
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VALKEAKOSKEN 
RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
4.1., 1.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Aika: kuukauden ensimmäi-
nen maanantai klo 18.00–
19.30. Huomaa uusi kokoon-
tumisaika!
Paikka: Päiväkeskus Mielikki, 
Kirkkotie 6, Valkeakoski
Lisätietoja: Martti Heikkinen, 
p. 0400 834 835

VENÄ JÄNKIELINEN 
OMAISHOITA JARYHMÄ
Kevään kokoontumispäivät:
14.1. PIONIn puheenjohtaja 
Aarre Alanen kertoo yhdis-
tyksestä
11.2. MoPO-projektista mu-
kana projektipäällikkö Pertti 
Lahti
10.3. kokoontuminen PIONIn 
toimistolla: Rentoutumishet-
ki itselle, Petronella Seppä-
lä/Omat askeleet – hyvin-
voinnin valmennusta
14.4. kokoontuminen PIONIn 
toimistolla ruokailtapäivän 
merkeissä, Lappilaista perin-
neruokaa tehdään ja syödään 
yhdessä, klo 13.00–17.00
12.5. Hengellinen virkistys-
päivä Hauholla, yhteiskyydi-
tykset järjestetään
Aika: kuukauden toinen 
torstai klo 13.00–14.30, jollei 
toisin mainita
Paikka: Pelipuiston seura-
kuntakoti, Teekkarinkatu 
17, Hervanta, jollei toisin 
mainita
Lisätiedot: Leea Parhiala,
p. 050 555 0014,
pioni.leea@gmail.com

YLÖJÄRVEN 
AAMUPÄIVÄRYHMÄ
Kokoontumispäivät:
13.1. Marju Kukkonen/
Citywork, henkilökohtais-
ratkaisuja: siivous-, pesu-, 
henkilökohtainen avustaja -, 
lääkkeiden jakelu ym. palvelut
10.2. Teemana hiukset,
tietoa hiusten hoidosta
9.3. Teemana jalat, jalkojen 
hoidosta tietoa
6.4. Teemana ihonhoito, 
kasvot /iho
4.5. Tietoa vitamiineista ja 
lisäravinteista
Aika: Keskiviikkoisin klo 
10.15–11.45
Paikka: Ylöjärven seurakun-
takeskus, Kirkkotanhuantie 1, 
Tähkäpäät-ryhmän yhteydessä

Ohjaaja: Päivi Vanamo, p. 
044 220 4188, paivi.vana-
mo@outlook.com
Lisätietoja: Hannele Jokela, 
p. 050 555 3115, pioni.han-
nele@gmail.com
Hoidettava voi samanai-
kaisesti osallistua Tähkä-
päät-ryhmän toimintoihin.

YLÖJÄRVEN 
KESKUSTELU- JA 
HARRASTERYHMÄ
Ryhmässä keskustellaan 
päivän polttavista omaishoi-
don ja muista kiinnostavis-
ta aiheista. Lausutaan ja 
mahdollisesti tehdäänkin 
runoja, yhteislaulua ja muuta 
kivaa tekemistä. Mietitään 
sitten yhdessä mikä meitä 
kiinnostaa.
Kokoontumispäivät:
14.1., 11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.
Aika: Joka kuukauden toinen 
torstai klo 17.00–18.30.
Paikka: Soppeensydän, Ran-
tajätkäntie 2 B, Ylöjärvi.
Lisätietoja: Sisko Siren,
p. 040 749 5381,
sisko.siren@gmail.com

TAMMELAN 
KORTTELIKERHO
Tapaamiset ovat kaikille 
avoimia.
12.1. Ompelija Taina Harinen 
esittelee toimintaansa
26.1. Reijo Vähälä,
runonlausuntaa
9.2. Hemmotellen laskiaiseen
23.2. Haka-apteekki,
ajankohtaista tietoa apteekista
8.3. Stella kotipalvelut Oy
22.3. Leon visailuja
5.4. Tuunataan itse
 -hattukilpailu, hienoin hattu 
palkitaan
19.4. Aihe avoin
3.5. Aihe avoin
17.5. Aihe avoin
31.5. Aihe avoin
Aika: joka toinen tiistai klo 
14.00–15.30
Paikka: PIONIn tilat,
Väinölänkatu 15, Tampere
Lisätiedot: Hannele Jokela,
p. 050 555 3115,
pioni.hannele@gmail.com

HENGELLISET RYHMÄT

LEMPÄÄLÄN 
HENGELLINEN 
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumiset:
11.1., 1.2., 22.2., 14.3., 4.4. ja 25.4.

Toukokuussa 12.5. järjeste-
tään hengellinen virkistys-
päivä Hauhon Vähäjärven 
lomakodille Tampereen 
hengellisen ryhmän kanssa. 
Päivä on samalla kevätkau-
den päätöstilaisuus.
Aika: Klo 16.30
Paikka: Ehtookoto,
Katepalintie 9, Lempäälä
Lisätiedot: Leena Laine,
p. 044 583 2324
ja Markku Laine,
p. 044 592 6916

TAMPEREEN 
HENGELLINEN 
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumiset:
19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 
29.3., 12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.
Toukokuussa 12.5. järjeste-
tään hengellinen virkistys-
päivä Hauhon Vähäjärven 
lomakodille.
Aika: Joka toinen tiistai klo 
14.00–15.30
Paikka: PIONIn tilat, Väinö-
länkatu 15, Tampere
Lisätiedot: Pirkko ja Veikko 
Vepsäläinen, p. 044 356 3942

MUUT TAPAHTUMAT

MAANANTAIKAHVILA 
PIONI-PIRTILLÄ
Maanantaisin klo 11.00–
14.00 kahvitellaan Pio-
ni-pirtillä osoitteessa 
Väinölänkatu 15, Tampere. 
Kahvila avataan jälleen 11.1. 
– tervetuloa!

PIONIN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS
Maanantaina 11.4.2016 klo 
17.00 PIONIn tiloissa, Väinö-
länkatu 15, Tampere.

Muutokset tapahtumiin ovat 
mahdollisia, joten tapahtu-
matietoja kannattaa seu-
rata myös kotisivuiltamme, 
Facebookista, terveystutkasta, 
Aamulehden tapahtumakalen-
terista ja paikallislehdistä.

LIIKUNTAPAINOTTEISET RYHMÄT

TAMPEREEN PIONI-LIIKUNTARYHMÄ
Liikuntaryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille aikuisille ja siellä 
liikutaan oman kunnon mukaan.

Liikuntaryhmän tavoitteena on aikuisten ja senioreiden ter-
veyden edistäminen, sairauksien ehkäisy sekä liikkuvuuden ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Toisena tavoitteena on kannustaa ja auttaa sinua liikkumaan ja 
kuntoilemaan.

Mukaan tarvitset sisätossut, mukavat jumppavaatteet ja vesi-
pullon.

Aika: Keskiviikkoisin 13.1.–25.5.2016 välisenä aikana
klo 12.30–14.00
Paikka: Saukkola, Vainiokatu 2, Tampere
Ohjaaja: liikunnanohjaaja Serge Tcheuffa, p. 044 994 4834, 
sergonomia@sergonomia.fi 
Osallistumismaksu oman valinnan mukaan 3–5 euroa kerralta.

VALKEAKOSKEN OMAISHOITA JIEN JUMPPA/
HAKA-GYM
Jumppa tehdään etupäässä oman kehon kuormituksella, ku-
minauhoja, palloja ja keppejä apuna käyttäen. Hyvällä säällä 
voimme joskus tehdä kävelyretken ja venytellä välillä.
Aika: Tiistaisin klo 16.00–17.00
Paikka: Ilmarisen monitoimisali, Kirkkotie 6, Valkeakoski
Ohjaajat: Haka-Gym-seuran ammattitaitoiset ja koulutetut 
ohjaajat.
Osallistumismaksu 3 euroa kerralta. Hintaan sisältyvät pulla-
kahvit jumpan jälkeen ”hyvässä seurassa”.
Lisätietoja jumpparyhmästä: Martti Heikkinen, p. 0400 834 835
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Aitoleipä  Ideapark, Vanha kaupunki, Lempäälä 
Aitoleipä Tammelan Puistokatu 30 - 32, Tampere 

Aitoleipä Café Keskustori 7, Tampere

www.aitoleipa.�

KOTONA ASUMISEN TUKEA 
IKÄÄNTYNEILLE JA OMAISHOITAJILLE

• Hoiva- ja kotipalvelua
• Virkistystoimintaa Teon Tuvalla
• Kuntosali

KYSY LISÄÄ PALVELUISTA,
SOITA TAI POIKKEA, 

TAVOITATTE MEIDÄT ARKISIN

050 358 0072
Amurin Teon Tupa ry | Satakunnankatu 38, 33210 Tampere

WWW.TEORY.FI

TULLINTORI, KATUTASO 
Puh. (03) 214 0047

AVOINNA ark. 9.30-18.00
La 10-15

Kukkakauppa
Tiina Rantala

Sammonkatu 8-10
33540 Tampere
p. (03) 255 1877

Palvelemme:
ma–pe 10–18

la 8.30–15
su 9.30–15

Tammelan Puistokatu 26-28 
33100 Tampere

Tekstiili-Fihl-Tuominen

Sammonkatu 43, 33540 Tampere 
p. 03 2533 828 

 
Avoinna ma–pe 9.00–18.00 la 9.00–14.00

KANGASKAUPPA

Rohdinkuja 2

Teemme puolestasi kauppaostokset 
ja kuljetamme ne kotiisi, tarvittaessa 
jääkaappiisi asti.

Yritykset, yhteisöt 23,00€ + Alv ja 
kotitaloudet 14,90€

Asiakaspalvelu ark. klo 9–15.00
p. 045 871 0468
tilaus.tampere@somer-apu.fi,
www.somer-apu.fi

KAUPPAPALVELU
TAMPERE 
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Soita: 050 437 2574
www.kehralintu.fi

Sijaishoitaja kotiin omaishoitajan vapaan ajaksi.
Voit maksaa myös palveluseteleillä. 
Alk. 3,5 t / seteli.

• henkilökohtainen hoiva
• siivous ja pyykkihuolto
• ruoanlaitto, asiointiapu
Hinta alk. 25 € / tunti.

 aasialaisella palvelualttiudella
Ammattitaitoista kotipalvelua

Kehrälintu
Kotipalvelu
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Pirkanmaan Omaishoitajat ry 
PIONI keräsi puheenjohtaja 
Aarre Alasen aloitteesta tie-

toa Pirkanmaan kaupunkien ja kun-
tien omaishoidon palkkioluokista ja 
palkkioista, omaishoidon tukea saa-
vista suhteutettuna asukaslukuun 
sekä omaishoidon tukea jonottavista.

Nämä ovat tärkeitä tunnuslukuja 
omaishoidon tilanteesta ja tällä pe-
rusteella kerätty aineisto julkaistaan-
kin nyt jäsenlehdessä.
Tiedot pyydettiin elokuussa 2015 ja 
saatiin elo-, syys- ja lokakuussa 2015.

Kuntakohtaisessa vertailussa on 
otettava huomioon ajankohdasta joh-
tuva sattuman osuus.

Vertailun luotettavuus edellyttää 
aikaperspektiivin huomioimista siten, 
että kysely uusitaan vähintään 2-3 
kertaa tietyin välein. Tällöin saadaan 
luotettavampaa tietoa. Tuloksista sel-
viää, että Pirkanmaalla omaishoidon 
tukea voi joutua odottamaan, vaikka 
on täyttänyt sen kriteerit.
Vertailun luotettavuutta lisää 
myös se, että myöntämisen kriteerit 
ovat mahdollisimman samanlaiset ja 
että niiden tulkinta on myös yhden-
mukainen eri kunnissa.

Vaikka kuntien www-sivuillaan 
esittämät kriteeristöt näyttävät pit-
källe samankaltaisilta, se ei kuiten-

kaan riitä todistamaan kriteerien tul-
kinnan yhdenmukaisuutta.
Omaishoidon tukea saavien määrä 
suhteutettuna asukaslukuun ja siten 
prosentuaalisesti ilmaistuna antaa 
luotettavampaa tietoa omaishoidon ti-
lanteesta kuin jonottavien määrä kun-
nittain. Tosin siinäkin kyselyajankohta 
voi jonkin verran vaikuttaa tuloksiin.

Pirkanmaan kaupungeissa ja kun-
nissa omaishoidon tukea saavien 
määrä väkilukuun suhteutettuna eli 
prosentteina ilmaistuna vaihtelee 
0,24 prosentista 2,01 prosenttiin. Kes-
kiarvo on 0,72 prosenttia.
Kuntakohtaisessa vertailussa 
omaishoidon tuen palkkioluokat ja 
niiden palkkiomäärät antavat tämän 
kartoituksen vertailukelpoisinta tie-
toa omaishoidon tilanteesta.

Pirkanmaalla palkkioluokat vaihte-
levat kahdesta neljään. Neljäs luokka 
on tarkoitettu yleensä omaishoidon 
saattohoitovaiheeseen.

Alimman palkkion määrä vaihtelee 
valtakunnallisesti alimmaksi määrä-
tystä 384,67 eurosta 475,00 euroon. 
Korkeimman palkkioluokan ylin palk-
kiosumma on 1584,00 euroa.
Uskotaan, että PIONIn tekemä 
omaishoidon tuen selvitys edistää 
omaishoidon tuen kehittämistä koko 
Suomessa.

PIRKANMAAN 
OMAISHOIDON 

TILANTEEN KARTOITUS
Vaikka pirkanmaalainen omaishoitaja on oikeutettu saamaan omaishoidon 
tukea, hän voi joutua odottamaan sitä. Muun muassa tämä käy ilmi PIONIn 

Pirkanmaalla tekemästä kyselystä.

TEKSTI: Leo Levanen

TUKEEN OIKEUTETUT 
OMAISHOIDON TUKEA 
JONOTTAVAT KUNNITTAIN 
PIRKANMA ALLA

KUNTA JONOTUS
Akaa 4

Hämeenkyrö 0
Ikaalinen 0
Juupajoki 0
Kangasala 18

Kihniö 0
Lempäälä 0

Mänttä-Vilppula 0
Nokia 0
Orivesi 0
Parkano 0
Pirkkala 0

Punkalaidun
2 yhdessä

Sastamalan 
kanssa

Pälkäne 0
Ruovesi 0

Sastamala
2 yhdessä

Punkalaitumen 
kanssa

Tampere 0
Urjala 5

Valkeakoski 0
Vesilahti 0

Virrat 8
Ylöjärvi 0



21Joulu 2015 • jäsenlehti nro 13

KUNTA I LUOKKA II LUOKKA III LUOKKA IV LUOKKA

Akaa 402,00 € 515,00 € 642,00 € 798,00 €
Hämeenkyrö 384,67 € 514,53 € 686,03 € 769,33 €

Ikaalinen 384,67 € - 450,00 € 451,00 € - 769,33 €
Juupajoki 387,69 € 489,66 € 705,71 € 764,00 €
Kangasala 404,00 € 606,00 € 1 010,00 €

Kihniö 384,67 € 600,83 € 769,33 €
Lempäälä 384,67 € 769,33 €

Mänttä-Vilppula 387,69 € 489,66 € 705,71 € 764,00 €
Nokia 466,80 € 707,27 € 1 166,31 €
Orivesi 387,67 € 600,00 € 900,00 € 1 400,00 €
Parkano 384,67 € 616,80 € 769,33 €
Pirkkala 461,56 € 615,41 € 1 076,97 €

Punkalaidun 475,00 € 845,00 € 1 584,00 €
Pälkäne 404,00 € 606,00 € 1 010,00 €
Ruovesi 384,67 € 488,92 € 705,39 €

Sastamala 475,00 € 845,00 € 1 584,00 €
Tampere 387,67 € 600,00 € 900,00 € 1 400,00 €

Urjala 402,00 € 515,00 € 642,00 € 798,00 €
Valkeakoski 384,69 € 670,62 € 769,36 € 1 339,94 €

Vesilahti 461,56 € 615,41 € 1 076,97 €
Virrat 384,67 € 488,92 € 705,39 € 769,30 €

Ylöjärvi 384,67 € 769,33 €

OMAISHOIDON TUEN PALKKIOLUOKAT JA PALKKIOT KUNNITTAIN PIRKANMAALLA

OMAISHOIDON TUKEA SAAVAT JA ASUKASLUKU KUNNITTAIN PIRKANMAALLA

KUNTA TUKEA SAAVAT (SULUISSA 
HOIDETTAVIEN MÄÄRÄ) ASUKASLUKU PROSENTTIA

Akaa 96 17057 0,56
Hämeenkyrö 53 (55) 10643 0,5

Ikaalinen 78 (81) 7211 1,08
Juupajoki 13 2012 0,65
Kangasala 92 30611 0,3

Kihniö 41 2044 2,01
Lempäälä 54 22233 0,24

Mänttä-Vilppula 111 10650 1,04
Nokia 146 (149) 33158 0,44
Orivesi 86 9484 0,91
Parkano 65 6789 0,96
Pirkkala 86 18786 0,46

Punkalaidun 19 3063 0,62
Pälkäne 40 6692 0,6
Ruovesi 52 4643 1,12

Sastamala 207 25252 0,82
Tampere 1156 224659 0,51

Urjala 29 4951 0,59
Valkeakoski 158 21239 0,74

Vesilahti 23 4494 0,51
Virrat 59 7074 0,83

Ylöjärvi 110 32651 0,34
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Satakunnan Omaishoitajat ja 
Läheiset yhdistys on toiminut 
Porissa ja Porin ympäristössä 

kuudettatoista vuotta tukien, auttaen 
ja kouluttaen omaishoitajia ja heidän 
perheitään.

Porissa on omaishoidon tuen saajia 
lähes 800. Satakunnassa tuensaajia 

on noin 2100 ja tuen ulkopuolella yli 
10 000 omaishoitajaa. Alueellamme 
toimivat myös Rauman ja Kankaan-
pään seudun omaishoitajayhdistyk-
set. Lisäksi kunnissa toimii omaishoi-
tajien kerhoja, joiden kanssa teemme 
yhteistyötä mm. järjestämällä yhteisiä 
virkistystapahtumia ja -matkoja.

SATAKUNNAN 
KUULUMISIA

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on yhdistyksellemme tunnusomaista, 
kirjoittaa puheenjohtaja Pirkko Granö Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä.

UUSIN RYHMÄMME ON 
PALUUMUUTTA JAT
Vuodesta 2014 yhdistyksemme on 
ollut OmaisOiva-yhdistys ja olemme 
nyt laajentaneet toiminta-aluettam-
me muuallekin Satakuntaan. Olemme 
tavoittelemassa toimintaamme mu-
kaan lapsiperheiden ja työssäkäyvien 

TEKSTI: Pirkko Granö
KUVA: Veli Matti Granö

–Toiminta muiden omaishoitajien kanssa ja yhdistyksessä on ollut antoisaa, sanoo puheenjohtaja Pirkko Granö. 
Vuonna 2014 hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.
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omaishoitajia, joille olemme järjestä-
neet vertaistukiryhmiä sekä tieto- ja 
virkistysiltoja.

Uusin ryhmämme on paluumuutta-
jat, jotka ovat palanneet synnyinseu-
duilleen hoitamaan vanhempiaan.

TEEMME LAA JALTI 
YHTEISTYÖTÄ
Nykypäivien teeman mukaan yh-
teistyö muiden toimijoiden kanssa 
on yhdistyksellemme tunnusomais-
ta. Teemme laajalti yhteistyötä mm. 
omaishoitoverkoston kautta järjestä-
mällä muiden toimijoiden kanssa yh-
teisiä koulutus- ja muita tapahtumia.

Porin perusturvan ja seurakuntien 
kanssa yhdistyksellämme on toimi-
va yhteistyö mm. virkistyspäivien ja 
tiedottamisen järjestelyissä. Olemme 
mukana järjestämässä vuosittain seu-
rakuntien kanssa omaishoitajaviikon 
kirkkopyhiä.

Satakunnan ammattikorkeakoulusta 
saamme joka vuosi opiskelijaryhmiä 
toimimaan yhdistyksessä ja omaishoi-
tajien kanssa. Samoin Winnovan am-
mattikoulun opiskelijat tulevat vuo-
sittain harjoittelemaan muutamiksi 
viikoiksi omaishoitajaperheisiin.

VESIVOIMISTELUA JA 
KUNTOSALIHAR JOITTELUA
Yhdistyksemme pitää huolta myös 
omaishoitajien kunnosta järjestämäl-
lä DiaVireen ja hoitolaitos Fysionsin 
kanssa vesivoimistelua ja mukavaa 
kuntosaliharjoittelua. Teemme yh-
teistyötä Länsi-Suomen diakonialai-
toksen ”Eloisa ikä”-projektissa jär-
jestämällä Diapuistossa kävely- ja 
grillitapahtumia.

Yhdistyksemme vapaaehtoiset te-
kevät paljon työtä mm. vetämällä 
vertaistukiryhmiä sekä Ovet-ensitie-
tovalmennuksia. Olemme tukeneet 
muidenkin yhdistysten Ovet-koulut-
tajien ja -ryhmien toimintaa Raumalla 
ja Huittisissa.

VIELÄ EILEN OLIN 
OMAISHOITA JA
Eilen olin vielä omaishoitaja, tänään 
en enää ole. Puolisoni Paavo nukkui 
rauhallisesti pois kotona syksyn jat-
kuneen saattohoidon jälkeen. Hän sai-
rasti MS-tautia 32-vuotiaasta 82-vuo-
tiaaksi. Syntymäpäivänään syyskuussa 
hän sai taas kerran keuhkokuumeen, 
josta ei enää toipunut.

Koen suurta kiitollisuutta, että pys-

tyin ja jaksoin hoitaa häntä kotona 
koko ajan. Apunani ja tukenani olivat 
kotisairaalan ja kotipalvelun ihanat ja 
empaattiset hoitajat sekä Paavon hen-
kilökohtainen avustaja, meidän Marja, 
joka on varmasti Suomen paras.

TOIMINTA YHDISTYKSESSÄ 
ON ANTANUT PAL JON
Omaishoitajat ja Läheiset -yhdistys-
toiminnassa olen toiminut viimeiset 
kahdeksan vuotta yhdistyksemme 
puheenjohtajana ja nyt olen jäämässä 
hallituksen työrukkaseksi ja vapaaeh-
toistoimijaksi. Siinä uskon minulla riit-
tävän tarpeeksi puuhaa ja aikaakin toi-
mia muiden omaishoitajien parhaaksi.

Toiminta muiden omaishoitajien 
kanssa ja yhdistyksessä on antanut 
minulle paljon: uutta elämänkoke-
musta, uusia ystäviä ja verkostoa 
ympäri Suomen. On ollut antoisaa 
oppia myös uusia asioita, mutta näin 
80-kymppisenä voi olla jo hyvä aika 
jäädä eläkkeelle.

Kirjoittaja on Satakunnan Omaishoita-
jat ja Läheiset ry:n puheenjohtaja.

• Hoivapalvelut 
• Kotityöpalvelut
• Kotisairaanhoito
• Alina-lääkäripalvelut

(mm. omaishoitajien lomitus,
lääkehuolto, kylvetys)

(mm. kotisiivous, ikkunanpesu,
asiointiapu, ruoanlaitto)

(mm. haavahoidot, verinäytteet,
saattohoidot, lääkeinjektiot)

Hyvinvointisi - hoidamme sen!
Alina-palveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä

Tampere, keskusta
Puh. 044 455 6400

virpi.salminen@alinahoivatiimi..

Pirkkala
Puh. 044 455 6410

noora.tuoresmaki@alinahoivatiimi..

OOrivesi-Kangasala
Puh. 044 455 6341

tiina.hietanen@alinahoivatiimi..

Meiltä myös

joulu-

siivoukset!

Tilaa!
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– Toisesta huolehtiminen on palkitse-
vaa, vaativaa ja raskastakin. Se onnis-
tuu parhaiten, kun pitää hyvää huolta 
myös itsestään, muistuttaa sairaanhoi-
taja, terveydenhoitajaopiskelija Atte 
Kukkurainen.

UUSIA NÄKÖKULMIA 
TERVEYTEEN JA JAKSAMISEEN
Kukkurainen piti syksyllä PIONI-liikun-
taryhmässä ohjaustuokioita, jotka ovat 
osa hänen terveydenhoitajaopintojaan. 
Kukkurainen halusi antaa liikuntaryh-
mäläisille uusia näkökulmia terveyteen 
ja jaksamiseen liittyviin aiheisiin.

– Tarkoitus oli, että liikunnan har-
rastamisen lisäksi osallistujille voisi 
herätä ajatuksia myös muiden elä-
mänalueiden muutoksesta parem-
paan. Olemme puhuneet liikunnas-
ta, ravitsemuksesta, jaksamisesta ja 
omasta terveydestä huolehtimisesta, 
Kukkurainen sanoo.

Kukkurainen toivoo, että omaishoi-
tajat voisivat ottaa omaishoitajuu-
desta taukoja – vaikka lyhyitäkin – ja 
käyttää tuon ajan itselle mieleiseen 
tekemiseen: Ystävien tapaaminen tai 

harrastaminen kohottaa omaa hyvin-
vointia, mikä puolestaan auttaa jaksa-
maan omaishoitajana.

RYHMÄSSÄ LIIKUTAAN OMAN 
KUNNON MUKAAN
PIONI järjestää omaishoitajille liikun-
taryhmän kerran viikossa Tampereel-
la. Ryhmän tavoitteena on terveyden 
edistäminen sekä liikkuvuuden ja toi-
mintakyvyn ylläpitäminen ja kehittä-
minen. Ryhmä kannustaa liikkumaan 
ja kuntoilemaan. Liikuntaryhmä on tar-
koitettu kaikille aikuisille ja siellä teh-
dyt harjoitteet sopivat kaikenikäisille.

– Ryhmässä liikutaan oman kunnon 
mukaan, kertoo ryhmän ohjaaja, liikun-
nanohjaaja Serge Tcheuffa. Hän sovit-
taa harjoitteet jokaiselle osallistujalle 
sopivaksi tämän kunnon mukaan. Lii-
kuntatuokio aloitetaan aina alkuverryt-
telyllä ja päätetään loppuvenyttelyyn.

Vaikka ryhmässä keskitytään kun-
toilemiseen, myös sosiaalinen kanssa-
käyminen on tärkeää.

 – Ryhmästä voit löytää itsellesi 
lenkkikaverin, Tcheuffa sanoo.

JUMPPA ON OMAA AIKAA
Omaishoitajan pitäisi päästä ottamaan taukoa 

omaishoitajuudesta ja käyttää tuo aika ystävien 
tapaamiseen tai harrastuksiin – se auttaa 

jaksamaan, sanoo sairaanhoitaja Atte Kukkurainen. 
Monelle omaishoitajalle jumppa on omaa aikaa.

TEKSTI JA KUVA: Liisa Kyrölä

• haluat vaihtelua liikkumiseen

• haluat uusia ideoita ja tietoa, 
miten sinun kannattaa liikkua

• tarvitset motivaatiota ja kan-
nustusta liikkumiseen.

TERVETULOA

PIONIN
LIIKUNTARYHMÄÄN!

Ryhmässä käydään koko krop-
pa läpi monipuolisilla liikkeillä 
ja liikuntavälineillä.

Ryhmässä saat ideoita, neuvoa 
sekä tietoa, miten voit ylläpitää ja 
parantaa toimintakykyäsi.

Pionin liikuntaryhmä on tarkoi-
tettu sinulle, jos

Ryhmä kokoontuu

keskiviikkoisin
13.1.—25.5.2016
klo 12.30–14.00

Saukkolan liikuntasalissa,
Vainiokatu 2, Tampere.

Tarvitset: sisätossut, mukavat 
jumppavaatteet ja mukaan 
myös vesipullon. Sitten et 
muuta tarvitsekaan kuin tulet 
liikuntasaliin ja liikuntaryh-
mään hyvään!

Hinta oman valinnan mukaan 
3–5 € kerralta.

Tervetuloa!
Serge

Liikuntaryhmässä liikutaan 
oman kunnon mukaan.

Ryhmästä voit löytää itsellesi 
uuden liikuntalajin tai
lenkkikaverin!

Ryhmässä saa yksilöllisiä neuvoja. 
Liikunnanohjaaja Serge Tcheuffa 
ohjaa Aino Mäkeä.
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Puh. (03) 214 0047
AVOINNA ark. 9.30-18.00

La 10-15

OLEMME MUUTTANEET 
UUSIIN TILOIHIN 
TULLINTORILLA 

INFO-PISTEEN VIEREEN

Nyt meiltä vieläkin laajempi 
valikoima laadukkaita 

merkkituotteita varmasti 
EDULLISEEN HINTAAN!!!

SUKKAMYYMÄLÄ
TULLINTORI, KATUTASO 

Lempäälän vuoden yrittäjä Aitoleipä tarjoaa:

Aitoleipä Ideapark, Vanha kaupunki, Lempäälä 
Aitoleipä Tammelan Puistokatu 30 - 32, Tampere 

Aitoleipä Café Keskustori 7, Tampere

Tällä kupongilla 
kahvi ja pulla 

2,5 euroa.
Voimassa 31.12.2015 asti 

kaikissa myymälöissämme.

L E M P Ä Ä L Ä N 
V U O D E N  Y R I T Y S

www.aitoleipa.fiArtturintie 2, 36220 Kangasala • P. 010 235 2350
8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min / 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min

Avoinna: ma-pe 8.30-18.30, la 10-14

• Yksilölliset lääkehuoltopalvelut
• Terveyskontrollimittaukset:
   Kehonkoostumus verenpaine ym.

• Diabetespalvelu:
   Omahoidon tuki 2-tyypin diabeetikolle

• Liikkujan Apteekki

Pieni poikkeama Lahdentieltä Suoraman suuntaan

PIONI-AKATEMIA – luentoja 
omaishoitajuudesta

PIONI-AKATEMIA järjestää monipuolisia omaishoitajuutta 
koskevia luentoja ja keskusteluja.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eikä 
niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Pienet ohjelmamuu-
tokset ovat mahdollisia.

Aika: Keskiviikkoisin klo 17–19
Paikka: Tammelan koulun (vanhempi rakennus) juhlasali (4. 
krs), Ilmarinkatu 17, Tampere

Kevätkauden ohjelma:
13.1. Omaishoidon tuki ja palvelusetelit, Tampereen 
kaupungin omaishoidon tukitoimiston edustaja
10.2. Perhehoito ja omaishoito, asiakasohjaaja Paula 
Kortesniemi (Tampereen kaupunki)
9.3. Mielenterveys- ja päihdeongelmat omaishoidossa, 
Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n edus-
taja sekä aluetyöntekijä Riitta Sattilainen (EHYT ry)
6.4. Elämä omaishoitajuuden jälkeen, omaisyhteistyön 
ohjaaja Erja Laikio (Omaisena edelleen ry) ja entinen 
omaishoitaja Arjo Rantanen

Lisätietoja:
Pertti Lahti, pioniry@gmail.com, p. 044 377 7174.

Kysy tarvittaessa tulkkausta:
Leea Parhiala, pioni.leea@gmail.com, p. 050 555 0014

Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta PIONIn tiloissa (Väinölänkatu 
15, Tampere) klo 16.15 alkaen.
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OMAISHOITA JUUDESTA 
TEATTERIN KEINOIN
Näyttelijä Kati Outinen esitti kirjoitta-
mansa ja ohjaamansa ”Niin kauas kuin 
siivet kantavat” -monologin eli yksin-
puhelun elokuun alussa Pioni-pirtillä. 
Näytelmä kertoo muistisairaasta Al-
lista, joka käy läpi muuttunutta suh-
dettaan itseensä, elämäänsä ja ympä-
ristöönsä.

Omaishoitajuudesta omaishoitajille 
kertovan esityksen vaikuttavuutta te-
hosti kaksi keskeistä draaman tulkin-
nan vaikutuskykyä edistävää tekijää.

Ensinnäkin Outinen tulkitsi ajan-
kohtaisen ja omakohtaisen sanoman 
ajanmukaisesti eli ymmärrettävästi ja 
yleisön huomioon ottaen.

Toiseksi hän yhdisti draamaan tul-

kintaan syventymisen kaksi keskeistä 
suuntausta eli syvällisiä kokemuksia 
arvostavan eläytymisen ja kriittistä 
tarkastelua korostavan vieraannutta-
misen. Tällöin esitys johdatti yleisön 
sekä syvällisen omakohtaisesti koke-
maan että ulkopuolisen silmin etäältä 
tarkastelemaan omaishoitajuutta.

RUDOLFIN KEITAALLA 
RENTOUDUTTIIN JA 
VOIMAUDUTTIIN
Pionin Tampereen Ukkoryhmän kut-
sumat noin 50 omaishoitajaa Pirkan-
maan eri puolilta kokoontuivat 27.8. 
Rudolfin Keitaalle Sastamalaan viet-
tämään Venetsialaisia syyskauden 
avajaisina.

Rudolfin Keidas on taidemaalari, ku-

POIMINTOJA TAPAHTUMISTA: 
TEATTERIA, VENETSIALAISET JA 

SYYSRETKI SÄÄKSMÄELLE

vittaja ja satukirjailija Rudolf Koivun 
lapsuuden maisemissa oleva kokoon-
tumis- ja juhlapaikka. Keidas on tun-
nettu kotarakennuksestaan, siellä avo-
tulella valmistetuista rosvopaistista ja 
savulohesta, savusaunastaan sekä lä-
heisyydessä sijaitsevasta yli sata vuot-
ta vanhasta myllystä.

Yhdessäolon lisäksi voimauttavaa 
oli kuulla Aarre Alasen esittämä kat-
saus yhdistyksen tulevaan toimintaan 
ja tätä täydentävä Pertti Lahden esit-
tely ja visiointi Monikulttuuriset Pir-
kanmaan Omaishoitajat -projektista 
sekä toimintansa aloittavasta Pio-
ni-Akatemiasta.

Paikan ja ohjelman lisäksi voimau-
duimme ja rentouduimme upeista mai-
semista ja aurinkoisesta iltapäivästä.

Visavuorella Emil Wikströmin taidetiloissa tutustuttiin taiteilijan töihin.

TEKSTI: Leo Levanen
KUVAT: Pertti Lahti ja Liisa Kyrölä
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Näyttelijä Kati Outisen ”Niin kauas 
kuin siivet kantavat” -esitys kertoo 
muistisairaasta Allista.

HENGELLIS-KULTTUURINEN 
SYYSRETKI SÄÄKSMÄELLE
PIONI ja Monikulttuuriset Pirkanmaan 
Omaishoitajat -projekti järjestivät 
6.10. yhteistyössä Tampereen eteläi-
sen seurakunnan diakoniatyön kanssa 
monikulttuurisille ja kantasuomalai-
sille omaishoitoperheille sekä paluu-
muuttajakerholaisille yhteisen retki-
päivän Sääksmäelle.

Menomatkalla diakoni Kaisa Plomp 
kertoi Sääksmäen historiasta ja mer-
kittävistä nähtävyyksistä. Sääksmäen 
vanhassa kirkossa pidetyn hartauden 
jälkeen tutustuimme Visavuoressa 
Emil Wikströmin asuinrakennukseen 
ja näyttelytilaan sekä Kari Suomalai-
sen paviljonkiin.

Paluumatkalla Pertti Lahti ja Leea 
Parhiala esittelivät Pionin tulevia ta-
pahtumia ja muuta toimintaa.

Mukavan yhdessäolon lisäksi saim-
me nauttia kauniista luonnosta ja au-
rinkoisesta päivästä sekä maukkaasta 
lounaasta Valkeakoskella.

Matti Suomalainen on sairastunut aggressiiviseen eturauhas-
syöpään ja saa lääkäriltä vuoden elinaikaa. Hän myy talonsa, 
ostaa kleinbussin ja lähtee matkaan. Mukaansa Matti ottaa 
myös Eevin, dementoituneen ja umpihelsinkiläisen äitinsä, 
jonka omaishoitaja hän on. Alkaa seikkailu Suomen halki, kohti 
pohjoista ja Mirjaa, johon Matti oli nuorena rakastunut.

Suomen kaunein on näyttelijöiden yhdessä kirjoittama lämmin 
tarina onnen etsimisestä ja kadottamisesta, kaukokaipuusta ja 
siitä, miten kuolema voi lopulta herättää elämänhalun.

Suomen Kaunein
-teatteriesitys

Unelmia,
rakkauden kaipuuta

ja omaishoitoa

Kiinnostuitko esityksestä? PIONI järjestää yhteisen teatteriretken 16.3. päivänäytökseen, mikäli määräaikaan mennessä 
tulee riittävästi sitovia ilmoittautumisia. Lipun hinta on 24 euroa, PIONIn jäsenille ja jäsenperheille 15 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
22.1.2016 mennessä:

Hannele Jokela, p. 050 555 3115, pioni.hannele@gmail.com
tai Leo Levanen, p. 045 181 7311, pioni.leo@gmail.com

Esitys toteutetaan Tampereen Teatterin ja Teatteri 
Siperian yhteistyönä ja se nähdään Tampereen Teatterin 
Frenckell-näyttämöllä.

Tiina on kemijärveläinen 17-vuotias teini. Hän on voittanut 
Yöttömän yön kaunein -kilpailun ja lähtee vanhempiaan 
uhmaten liftaamaan kohti Helsinkiä ja Suomen huippumalli 
haussa -kilpailua. Tiina haluaa keinolla millä hyvänsä eroon 
tylsästä nimestään ja typerästä murteestaan. Liftattuaan viikon 
ja päästyään vasta 250 kilometrin päähän kotoaan väsynyt ja 
nälkäinen tyttö törmää keskellä yötä Mattiin ja Eeviin.

OTA HETKI OMAA AIKAA
TUO OMAISHOIDETTAVASI 
MEILLE PÄIVÄTOIMINTAAN

PÄIVÄTOIMINTA AVOINNA
MA-KE, PE KLO 8.30-16.00

044 9877815

esim. 7,5t/päivä palvelusetelillä

www.valkokultahoiva..
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Uusia kasvoja

Olen Tuula Westman, uusi hallituk-
sen jäsen.

Olen ollut vuonna 2008 perusta-
massa PIONIa ja nyt onkin mukavaa 
nähdä missä ollaan tällä hetkellä. 
Paljon on saatu jo tehtyä eri puolilla 
Pirkanmaata, mutta työtä riittää vielä 
tulevaisuudessakin.

Omaishoitajakokemuksia on opis-
keluajalta, jolloin perustin opiskelu-
toverini kanssa omaishoitajaryhmän. 
Aktiivisena ryhmä kokoontuikin kym-
menen vuotta.

Itse olin isäni omaishoitajana osit-
tain työn ohessa. Isälläni oli vasku-
laarinen dementia. Aluksi hän pystyi 
asumaan kotona, mutta sitten sairaus 
eteni ja hän sai paikan Koukkuniemen 
vanhainkodista. Siellä hän ehti olla 
kolmisen vuotta.

Toivon omaishoitajille jaksamista 
ja muistakaa pitää myös itsestänne 
huolta.

PIONIN HALLITUKSEN UUDET JÄSENET

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn hallitus vastaa PIONIn toiminnasta. 
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja siihen kuuluu yhdeksän jäsentä. 

Hallitukseen valittiin vuosiksi 2016–2017 kolme uutta jäsentä:
Elisa Hiltunen, Marjut Lemivaara ja Tuula Westman.

Olen Elisa Hiltunen, 27-vuotias 
tamperelainen.

Valmistuin viime keväänä toimiston 
sihteeriksi. Neljän kuukauden pituisen 
harjoittelujaksoni suoritin Pirkan-
maan Omaishoitajat ry PIONIssa ja 
sillä tiellä olen vieläkin. Harjoitteluni 
aikana omaishoitajien asioiden aja-
misen tärkeys todella konkretisoitui 
minulle.

PIONIn hallituksessa toimiminen 
antaa minulle loistavan mahdolli-
suuden pysyä kärryillä ihan valta-
kunnallisistakin tapahtumista sekä 
auttaa omalta osaltani Pirkanmaan 
omaishoitajia. Vankkaa järjestöosaa-
mista olen saanut puoluepolitiikasta.

Vapaa-aikani kulutan 7-vuotiaan 
löytökoirani Vannin kanssa lenkkeil-
lessä. Vanni onkin jo PIONI-veteraani, 
sillä hän osallistui viime kevään PIO-
NIn Pilkkitapahtumaan.

Nähdään Pioni-pirtillä!

Minut on valittu Pionin hallitukseen 
vuosiksi 2016–2017. Kiitän luotta-
muksesta.

Vaikka minulla ei virallista 
omaishoitajastatusta olekaan, olen 
käytännössä hoitanut jo kymmenen 
vuoden ajan äitini asioita hänen sai-
rautensa aikana ja myöhemmin myös 
isäni asioita. Alussa isäni toimi äitini 
omaishoitajana ja minä autoin kuiten-
kin käytännössä monenlaisissa asiois-
sa. Kenttä on minulle hyvinkin tuttua 
ja pidän omaishoitajien aseman pa-
rantamista ensiarvoisen tärkeänä.

Olen työskennellyt lähes koko työu-
rani Tampereen yliopistossa lääketie-
teen yksikössä. Nykyisin toimin Ro-
kotetutkimuskeskuksen hallinnossa 
lähinnä talousasioita hoitaen. Olen 
valmistunut terveystieteen maiste-
riksi Tampereen yliopiston terveystie-
teen yksiköstä.

Itseäni mietityttää ja kannan huolta 
ihmisistä, jotka eivät kykene ilmai-
semaan itseään eivätkä pyytämään 
apua: Miten he tulisivat riittävästi ym-
märretyiksi ja kuulluiksi.

Marjut
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Kutsu
Tervetuloa!

Maanantaina 11.4.2016 klo 17.00
PIONIn tiloissa, Väinölänkatu 15, Tampere

PIONIn sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
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HEI!
Minä olen 45-vuotias Juha Luoto, Kan-
gasalan vertaistukiryhmän ohjaaja.

Olen koulutukseltani talonrakenta-
ja ja lähihoitaja ja opiskelen nyt vii-
meistä vuotta geronomiksi Seinäjoen 
ja Tampereen ammattikorkeakoulujen 
yhteistyössä järjestämässä vanhus-
työn koulutusohjelmassa.

Geronomi opiskelee gerontologi-
aa ja soveltaa opinnot käytäntöön. 
Gerontologia tutkii ikääntymistä ja 
vanhenemista laaja-alaisesti monella 
eri alueella. Minä teen opinnäytetyö-
ni miesomaishoitajista, jotka hoitavat 
vaimoaan.

Minun perheeseeni kuuluu vaimo 
Milla ja kaksi kouluikäistä lasta, Kla-
ra ja Julius. Asumme pientilalla, jos-
sa seuranamme olevat kaksi koiraa, 
kissa, suomenhevonen ja poni vievät 
ison ajan ajastani. Lisäksi vapaa-ai-
kaani kuuluu kaikenlainen rakenta-
minen, remontointi ja puuhastelu niin 
ulkona kuin sisällä.

Valmistuin lähihoitajaksi vuonna 
1997. Työkseni hoidan ikääntyneitä 
ihmisiä Kangasalla lyhytaikaishoi-
to-osastolla. Harrastuksiini kuuluu 
liikkuminen ja vpk-toiminta. Perheen 
kanssa käymme uimassa, ratsastamas-
sa ja lasten jalkapalloharrastuksissa.

Lupauduin ohjaajaksi vuoden 2014 

UUSIA VERTAISTUKIRYHMIEN 
OHJAAJIA

Omaishoitajien vertaistukiryhmissä on aloittanut kolme 
uutta ohjaajaa: Juha Luoto Kangasalla, Sisko Siren 
Ylöjärvellä ja Päivi Vanamo Kurussa ja Ylöjärvellä.

lopussa. Lupauduin ohjaajaksi pelkästä 
uteliaisuudesta. Haluan olla tukemassa 
omaishoitajia heidän tärkeässä työs-
sään. Parhaiten osaan tukea olemalla 
kanssakulkija, jolle voi kertoa kuulumi-
set – ilot ja surut. Osaan myös kertoa 
omaishoitajille monenlaisista tervey-
teen ja vanhuuteen liittyvistä asioista.

Mukavaa joulun odotusta kaikille!
Juha Luoto

HEI PIONI-YSTÄVÄT!
Olen Sisko Siren, Ylöjärven vertaistuki-
ryhmän – uuden iltaryhmän – ohjaaja.

Olen luonteeltani sosiaalinen ja 
vilkas, joten vapaaehtoistyö ja toimi-
nen erilaisten ihmisten kanssa, kuten 
kehitysvammaisten avustajana, on 
lähellä sydäntäni. Harrastuksiini kuu-
luvat myös runonlausunta, erilaisten 
tapahtumien juontaminen ja käsityöt.

Toivon, että Ylöjärven vertaistu-
ki-iltaryhmässä kokoontuminen on 
omaishoitajille mieltä virkistävää. 
Ryhmän toiminta perustuu ryhmäläis-
ten toiveisiin – tehdään näistä tapaa-
mista mukavia yhdessäolon hetkiä.

Kokoonnumme Soppeensydämes-
sä aina kuukauden toisena torstaina 
klo 17.00–18.30, osoitteessa Ranta-
jätkäntie 2 B (sisäänkäynti takapihan 
kautta). Kevätkaudella 2016 kokoon-

numme 14.1., 11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.
Minulle voi soittaa ryhmän toimin-

taan liittyvissä asioissa arkisin klo 
17.00 jälkeen numeroon 040 749 5381.

Olette kaikki sydämellisesti terve-
tulleita mukaan!

Lämpimin terveisin Sisko!

HEI
Olen 55-vuotias, naimisissa ja meillä 
on 30-vuotias tytär. Hänen perhee-
seensä kuuluvat aviomies ja kaksi su-
loista poikaa: Väinö 5 v ja Veikko 3 v.

Tällä hetkellä työskentelen Gra-
no Oy -nimisessä yrityksessä myyn-
tipäällikkönä. Asumme Ylöjärvellä, 
Haaviston alueella, rivitalossa.

Omaishoidon arki on tullut tutuksi 
seuratessani äitiäni, joka toimii isäni 
omaishoitajana. Omaishoitajan työ on 
raskasta ja erittäin haastavaa.

Harrastuksiini kuuluvat sisustami-
nen, kirpputorit, uimajuoksu ja ulkoilu 
sekä erilaisissa vapaaehtoisryhmissä 
toimiminen. Olen ohjaajana Pionin Ku-
run ja Ylöjärven omaishoitajien vertais-
tukiryhmissä ja Ylöjärven MS-tautiin 
sairastuneiden vertaistukiryhmässä

Päivi Vanamo
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Alootin lokakuun alus PIONIssa järjestö-
työntekijänä. Päätehtävänäni on talous-
asiooren hoito. Lisäksi hoiran useeren 
ryhmien kokoontumisista ilmootukset 
lehtiihin ja laitan tekstiviestit ryhy-
mälääsille ryhymien kokoontumisista.
Ryhymis viaraalun alootin kotikent-
täerulla Kangasalan ryhymästä. Maa-
liskuun loppuhun mennes olis tarkoo-
tus ehtiä käyrä viaraalemas jokaases 
ryhmäs.

Juuret on tuala Pohjanmaalla Ylihär-
mäs. Kotoisin oon härmästä mut en oo 
häjy. Oon asunut myös Lapualla, Ilma-
joella, Seinäjoella ja Raumalla. Nykyy-

UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ TOIMISTOLLA

Kun keväällä näin PIONIn työpaikkail-
moituksen, ajattelin, että tuo olisi juuri 
’minunlaiseni’ työpaikka. Ilmoituksessa 
haettiin viestintävastaavaa hoitamaan 
PIONIn monipuolisia tiedotustehtäviä.

Työhaastattelun jälkeen olin otettu: 
haastattelijat – tulevat työkaverini – 
olivat todella mukavia ja koska haas-
tattelupäivä osui maanantaille, minua 
kestittiin maanantaikahvilassa letuil-
la ja hyvällä kahvilla.

Työ on osoittautunut ennakko-ole-
tusteni mukaisesti mielenkiintoiseksi ja 
monipuoliseksi. Olen saanut olla vas-
tuussa jäsenlehden tuottamisesta ja 
uudistamisesta, laatia tiedotteita, päi-
vittää kotisivuja ja ylipäänsä tehdä mo-
nenlaisia tiedotustöitä. Työrupeamani 
aikana toivon ehtiväni kehittää myös 
yhdistyksen kotisivuja ja mahdollisesti 
myös sosiaalisen median viestintää.

Olen tehnyt Tampereen yliopistosta 
valmistumiseni jälkeen (ja opiskeluai-
koina) tiedottajan ja toimittajan töitä 
sekä yksityisellä että julkisella puolel-
la. Olinkin jo ehtinyt haaveilla pääse-
väni jonain päivänä tekemään viestin-
nän töitä yhdistykseen tai järjestöön, 
jonka arvot ovat itselleni läheisiä.

PIONIssa on ollut helppo viihtyä: työ 
on inspiroivaa, työyhteisö kannustaa ja 
puhaltaa yhteen hiileen – ja asiakkaat, 
asiakkaat ovat hyvin mukavia ihmisiä.

Liisa

Minna Keskinen ja Liisa Kyrölä aloittivat työt PIONIlla syksyllä.

Syksyllä PIONIn toimistolla aloitti työnsä kaksi 
uutta tekijää: järjestötyöntekijä Minna Keskinen ja 

viestintävastaava Liisa Kyrölä.

sin asun Kangasalla, johon muutettihin 
kesällä, kun mies sai töitä sieltä.

Koulutukseltani oon kirjanpidon 
tradenomi. Myös perhepäivähoitajan 
ja kotiavustajan paperit löytyy. Oon 
työskennelly postinjakajana, myyjänä, 
taloussihteerinä ja toimistosihteerinä.

Vapaa-aikana käyn uimassa ja teen 
käsitöitä. Mun ja miehen lisäksi ko-
tona on kaksi kissaa, joista Jansku on 
wanhus 19,5 v ja Jose on vielä rasavilli 
vaikka onkin 7,5 v.

Minna
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Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI järjestää
1.1. – 31.12.2016 välisenä aikana jäsenhankintakilpailun, 
jossa kaksi eniten uusia jäseniä hankkinutta palkitaan.

Kun olet hankkinut uusia jäseniä, ilmoita meille kuukau-
sittain oma nimesi ja yhteystietosi sekä uuden jäsenen 
nimi. Tällöin osallistut kilpailuun.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 2016
Lisätietoja: Leo Levanen, p. 045 181 7311

    pioni.leo@gmail.com

Tervetuloa iloiseen PIONI-perheeseen!
Pirkanmaan Omaishoitajat ry:n hallitus

Palkintoina on kylpyläviikonloppu 
kahdelle ja teatteriliput kahdelle.
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Kiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet toimintaamme monin eri tavoin kuluneena vuonna.
Kiitämme myös kaikkia yhteistyötahoja ja -partnereita hyvästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä.

Toivotamme kaikkea hyvää vuodelle 2016!

Aarre Alanen
puheenjohtaja
040 839 0336

aarre.alanen@gmail.com

Pertti Lahti
projektipäällikkö
044 377 7174

pioniry@gmail.com

Hannele Jokela
projektikoordinaattori

050 555 3115
pioni.hannele@gmail.com

Väinölänkatu 15, 33500 Tampere
www.pioniry.fi

Olemme myös Facebookissa.

Aarre Alanen
puheenjohtaja

Tampere
040 839 0336

aarre.alanen@gmail.com

Matti Helin
varapuheenjohtaja

Tampere
040 534 2426

matti.helin@diak.fi

Elisa Hiltunen
Tampere

044 344 6026
e.hiltunen@luukku.com

Markku Leinonen
Valkeakoski

044 968 2130
markku.leinonen48@gmail.com

Marjut Lemivaara
Tampere

040 777 3258 ja (03) 214 7027
marjut.lemivaara@uta.fi

Ilmari Nurminen
Tampere

puh: 050 512 2189
ilmari.nurminen@eduskunta.fi

Jari Pirhonen
Tampere

045 187 0505
jari.pirhonen@staff.uta.fi

Voitto Vänskä
Sastamala

045 313 5589
voitto.vanska@hotmail.fi

Tuula Westman
Tampere

040 777 3258 ja (03) 214 
7027

tuulam.westman@gmail.com

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri:

Leo Levanen
Tampere

(03) 253 1120
pioni.leo@gmail.com

PIONIN HALLITUKSEN JÄSENET 2016

Leea Parhiala
projektikoordinaattori

050 555 0014
pioni.leea@gmail.com

Leo Levanen
järjestösihteeri
045 181 7311

pioni.leo@gmail.com

Minna Keskinen
taloudenhoitaja ja järjestötyöntekijä

045 875 1417
pioni.minna@gmail.com

Liisa Kyrölä
viestintävastaava
044 942 0915

pioni.liisa@gmail.com

PIONIN YHTEYSTIEDOT



Luvan saaja: 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI

Myöntäjä: 
Pirkanmaan Poliisilaitos / Sastamalan Poliisiasema

Luvan nro ja myöntämisajankohta: 
5680/22/2015,  07.08.2015

Toimeenpanoaika: 
15.08.2015–14.08.2017

Toimeenpanoalue: 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue

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 toimintaan.

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.

Jäsenlehti nro 12 • kesä 2015

Ojenna auttava kätesi ja lahjoita toimintaamme tukea.
Se antaa Omaishoitajien arkeen ponnahduslautaa ja jaksamista.

Sekä huolenpitoa ja rakkautta hoidettavalle.
Kulje kanssamme tietä, joka on arvoituksia täynnä.

Jossa pienetkin liekit lämmittävät.
Lahjoituksesi antaa toivoa, iloa ja välittämisen tunnetta, ettemme jää yksin.

Kanna kortesi kekoon ja tule joukkoomme, se antaa meillekin voimia. 
Raija Naumanen

Pidämme puolta 

– pidämme huolta!


