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Puheenjohtajan palsta

Aarre Aarne Alanen

Sateisen kesän ja sateisen harmaan 
syksyn jälkeen on luonto jälleen täyn-
nä valoa, valkeutta. Omaishoitajavii-
kon konsertista tullessamme satoi 
ensimmäiset lumihiutaleet. Sen jäl-
keen lunta, pehmeän kevyttä on sa-
tanut pari päivää. Luonto on kaunis. 
On Joulumieltä.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIO-
NI:n vuosi 2012 on ollut toiminnan 
vuosi. Jäsenmäärä on kasvanut, pää-
semme tavoitteeseen. Hoito-Veljet 
–projektista on tullut kiitosta ympä-
ri Pirkanmaata. Vertaisryhmiä on jo 
kahdeksassa kunnassa. PIONI-PIR-
TILLÄ on pidetty info-tilaisuuksia eri 
yhdistysten ja puolueiden edustajille, 
jotka jatkuvat ensi vuonna. PIONI-
tietoutta on käyty kertomassa myös 
monissa eri tilaisuuksissa. Yhteistyö-
verkosto on laajentunut koko ajan. 
Erilaisiin koulutustilaisuuksiin on 
osallistuttu aktiivisesti. Toimintaa on
riittänyt viikon jokaiselle päivälle. Ja 
kaikki Omaishoitajien parhaaksi.

Ensi vuoden helmikuussa alkaa PIO-
NI-PIRTILLÄ vertaisohjaajakoulutus, 
johonka toivon osallistujia ympäri 
Pirkanmaata.

Kauan odotettu PIONI-KAHVILA ava-
taan tammikuussa. PIONI-PUOTI on
saanut uuden hyllykön, jossa myy-
tävät tuotteet tulevat paremmin esil-
le. Tervetuloa ostoksille.

Vuoden 2013 ensimmäinen jäsenil-
ta pidetään 12.2. Sampolassa Tam-
pereella. Tilaisuuteen tulee luennoi-
maan Europarlamentaarikko Sirpa 
Pietikäinen.

Brysselin matka oli 12 vuotta Omais-
hoitajana toimineelle Ukolle toivei-
den täyttymys. Matka oli erittäin hy-
vin suunniteltu ja toteutettu. Kiitos 
liiton väelle ja etenkin Juhalle. Täy-
det 10 pistettä. Upee kokemus. Kii-
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- Aarre Aarne Alanen -
puheenjohtaja

tos kaikille mukana olleille hyvästä, 
iloisesta matkaseurasta. Kiitos Sirpa 
Pietikäiselle ja Kitille, Ainolle ja Sa-
mille hyvästä huolenpidosta.

Yhteistyö Tallinnan Yliopiston kans-
sa on alkanut. Vieraanamme kävi 
professori Taimi Tulva Tallinnan Yli-
opistosta. Hän piti erittäin mielen-
kiintoisen luennon Omaishoitajuu-
desta. Maaliskuussa vierailemme 
Tallinnassa ja tutustumme Omais-
hoitajiin ja Hoivakotiin. Tästä on hyvä
jatkaa.

Omaishoito on kasvava haaste. 
Omaishoitajuus on raskasta, sitovaa 
ja vaativaa, mutta anniltaan rikasta 
ja muistoiltaan rakasta. Omaishoi-
toon liittyy aina uuden kohtaaminen 
ja elämänmuutos, jotka vaikuttavat 
koko perheeseen. Omaishoitotilan-
ne voi tulla perheen elämään eri elä-
mänvaiheissa. Minä toivoisin, että 
nämä Omaishoitajien asiat otettais 
nyt vakavasti ja laitettais ne kerral-
la kuntoon. Tuki, verotus, palvelut 
ym. Saataisiin sellainen laki, missä 
Omaishoitajallakin on ihmisarvo.

Olen surulla seurannut kuinka kun-
nat kohtelevat Omaishoitajia. 65-
vuoden ikä tietää monelle hoidet-
tavalle kuntoutuksen loppumista. 
Silloin Omaishoitajan työtaakka kas-
vaa, koko perheen elämä muuttuu. 
Tähänkin on saatava muutos. Nyt 

kun ensi vuoden Kelan Omaishoi-
tajien kuntoutusjaksot ovat ilmesty-
neet, toivoisinkin, että mahdollisim-
man moni hakisi niille. Suosittelen, 
kannustan. Onneksi On Omaishoi-
taja.

Kiitos kaikille PIONILAISILLE, yhteis-
työkumppaneille, vapaaehtoisille,
lahjoittajille, tukijoille, kutojille tästä 
toiminnallisesta vuodesta 2012. Täs-
tä on hyvä jatkaa. Olette kaikki PIO-
NIYSTÄVIÄ.

Pieni Joulun lapsi,Pieni Joulun lapsi,
Valo maailman.Valo maailman.
Sinä meille annat,Sinä meille annat,
Juhlan oikeanJuhlan oikean

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2013 Onnea Vuodelle 2013 
kaikille jäsenillemme kaikille jäsenillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme!ja yhteistyökumppaneillemme!

Lämpimin terveisin,
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 - Pertti Lahti -

Pirkanmaan Hoito-Veljet -projekti
on puksuttanut eteenpäin kuin 

höyryjuna suunnitelmien mukaises-
ti. Eri tahoilta saatu palaute on ol-
lut suorastaan yllättävän positiivista. 
Voimaviikkoja Ikaalisten Kylpylässä 
on pidetty tähän mennessä viisi kap-
paletta, joten jäljellä on vielä seitse-

Talvinen tervehdys 
Pirkanmaan Hoito-Veljiltä

män jaksoa. Käytännöllisesti katso-
en jokaisella jaksolla on miehiä ollut 
tavoiteltu määrä, ja heidän palaut-
teensa on ollut erinomaista. On ollut 
todellinen ilo nähdä ja kuulla tyyty-
väisiä olemuksia käydessämme jak-
sojen loppupalavereisissa. Samaa 
voidaan sanoa ”satelliittipäivistä”,

Huhtikuun Voimaviikkolaiset satelliittipäivää viettämässä minigolf-radalla.
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joista viimeisin pidettiin itsenäisyys-
päivän aattona liikunnallisissa ja 
rentouttavissa tunnelmissa Varalan 
Urheiluopistossa. Seuraavat Voima-
viikot ovat helmikuussa ja huhti-
kuussa, joihin mahtuu vielä joitakin 
osallistujia. Ei siis muuta kuin hake-
muksia tulemaan tänne toimistolle!

Koulutuksellisempi osuus - tiedolli-
nen ja taidollinen eväsreppu - on al-
kanut syksyllä. Pirkanmaan Martat 
ry:n Tampereella toteuttamille ruo-
anlaitto- ja kodinhoitokursseille on 
osallistunut joukko innokkaita mie-
hiä, jotka ovat herkutelleet itse te-
kemillään monipuolisilla usean ruo-
kalajin aterioilla. Usein ruokaa on 
riittänyt kotiinkin vietäväksi. Tampe-
reen Kaupunkilähetys ry:n Parisuh-
depysäkin opastuksella miesjoukko 
keskusteli vilkkaasti parisuhteeseen 
ja muihin ihmissuhteisiin liittyvis-
tä usein vaikeistakin asioista. Pe-
rimmäisten kysymysten äärellä ovat 
miehet olleet myös Omaiset Mielen-
terveystyön Tukena Tampere ry:n to-
teuttamalla kurssilla, jonka aikana 
on käyty läpi omaishoitajan jaksami-
seen ja henkiseen hyvinvointiin liitty-
viä asioita. Lämmin kiitos siis myös 
yhteistyökumppaneillemme! Kurssit 
jatkuvat vuoden 2013 loppuun saak-
ka Tampereen lisäksi halukkuuden ja 
kysynnän mukaan myös muualla Pir-
kanmaalla. Vuonna 2013 on tarjolla 
edellisten ohella kaksi muutakin tee-w w w . a i t o l e i p a . f i

7,95

L E I P O M O - K A H V I L A

Eläkeläis-alennus
kaikista tuotteista

-15%
sunnuntaisin

8,95

Aitoleipä, Tammelan Puistokatu 30 - 32, Tampere  
p. 0207-9311 41 • tammela@aitoleipa.fi

Kotiruokaa 
joka päivä

klo 11 alkaen.

Tammelassa! 

Aitoleipä, Ideapark, Vanha kaupunki, Lempäälä  
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maa: erilaiset taloudelliset ym. etuu-
det sekä terveydenhoitoon liittyvät 
asiat. Järjestyksessä toinen Ukonpäi-
vän seminaari järjestetään ennakko-
suunnitelmien mukaisesti 4.4.2013. 
Tällöin keskustellaan mielenkiintois-
ten alustusten pohjalta miehen roo-
lista hoitajana.

Tampereen ukkoryhmän tulevas-
ta, monipuolisesta toiminnasta on 
tietoa Tapahtumakalenterissa. Oh-
jelmassa on useita aivan uusia ta-
pahtumia kuten pilkkitapahtuma 
Lempäälän Kierimossa ja linturet-
ki Tampereen Iidesjärvelle. Lisäksi 
vuonna 2013 pyritään miesten ver-
taisryhmätoimintaa aloittamaan 
muuallakin Pirkanmaalla tai sitten 
miehiä kannustetaan mukaan se-
karyhmiin. Jo tällä hetkellä miehiä 
on mukana ilahduttavasti mm. Hä-
meenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-
Vilppulassa ja Valkeakoskella. 

Kaikesta projektiin liittyvästä toi-
minnasta saa lisätietoa ottamalla 
yhteyttä yhdistyksen toimistoon ja 
seuraamalla postia sekä etenkin yh-
distyksen www -sivuja.

Lopuksi haluan toivottaa rauhallista 
joulunaikaa 7.12.2012 80 vuotta täyt-
täneen Pentti Linkolan jouluevanke-
liumin innoittamin sanoin: ”Nerok-
kain on kuitenkin ajatus siitä, että 
Jeesus Nasaretilainen jo syntyessä-

Talvinen Pilkkitapahtuma Talvinen Pilkkitapahtuma 
LempäälässäLempäälässä

Pilkkitapahtuma 
kaikille jäsenillemme 

ja muille kiinnostuneille 
Lempäälässä 

Pyhäjärven Kierimossa 
torstaina 7.3.2013 klo 9-13

Tapahtumasta ilmoitetaan 
lähempänä tarkemmin.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä
 Lempäälän kunnan kanssa.

än otti kannettavakseen meidän, yli 
2000 vuotta myöhemmin elävien ih-
misten synnit. Aivan valtava loogi-
nen kuperkeikka, ei olisi tullut aina-
kaan minulle mieleen.”
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Osallistuminen 
yhdistystoimintaan

HYÖDYTTÄÄ KAIKKIA

Olen hiljan ilolla saanut seura-
ta läheltä, miten ihmiset ovat 

löytäneet tiensä yhdistyksen toimin-
taan. On hienoa nähdä, miten esi-
merkiksi omaishoitajalle on avautu-
nut itselleen sopiva rooli yhdistyksen 
toiminnassa. Kun osallistuu, tulee 
yhdistyksen toiminta ja toiset ihmi-
set tutuiksi ja näin löytyy uusia, kiin-
nostavia asioita. Joku voi haluta 
osallistua vertaistukiryhmän toimin-
taan, toinen erilaisiin tapahtumiin ja 
kolmatta voi kiinnostaa yhdistyksen 
vaikuttamistyö.

Yhdistystoiminta on monipuolis-
ta ja siitä löytyy erilaista toimintaa 
ja näkökulmaa jokaiselle jäsenelle. 
On myös mahdollista, että jos jotain 
olennaista toiminnasta puuttuu, voi 
sitä ehdottaa ja osallistua asian ke-
hittämiseen. Useimmat vapaaeh-
toista työtä tekevät haluavat sitou-
tua tekemään jotain tiettyä, rajattua 
tehtävää. Silloin tehtävä on helpom-
min rajattavissa ja siinä jaksaa pa-
remmin. 

Yhdistyksen toiminta pohjautuu pit-
kälti vapaaehtoistyöhön. Yhdistyk-
sellä on toive saada toimintansa tu-
eksi uusia aktiivisia toimijoita ja li-
säresursseja. Vapaaehtoisten ottajia 
on kuitenkin paljon eikä tekijöitä ole 
helppo löytää. Paikallisyhdistyksellä 
onkin monesti liian vähän aktiivitoi-
mijoita toiminnan määrään nähden. 

Yhdistys voi helpottaa vapaaehtoi-
sen löytymistä esimerkiksi kertomal-
la jäsentiedotteissa, millaisia teh-
täviä yhdistyksissä on tarjolla uusille
toimijoille. Vapaaehtoisen on hel-
pompi tarttua kiinni hyvin esille tuo-
tuun, rajattuun tehtävään kuin epä-
määräiseen toivomukseen avusta. 
Selkeä ehdotus saa ehkä jonkun py-
sähtymään ja miettimään paremmin 
osallistumista. 

Vapaaehtoiseksi haluava voi aivan 
hyvin myös itse ehdottaa itseään ja 
kysyä yhdistyksen toimistolla itsel-
leen sopivaa toimintaa. Yhdistykset 
kaipaavat lisää vapaaehtoisia erityi-
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Pia Järnstedt

sesti vaikuttamistyöhön, varainhan-
kintaan, tapahtumien järjestämiseen 
sekä vertais- ja tukihenkilötoimin-
taan.

Vapaaehtoistoiminta koetaan antoi-
sana, siinä on mahdollisuus olla 
hyödyksi ja kokea itsensä merkityk-
selliseksi. Naisilla motiiveissa koros-
tuvat auttamishalu, into oppia uusia 
asioita sekä toive uusiin ihmisiin tu-
tustumisesta. Miehiä puolestaan in-
nostaa vapaaehtoistoimintaan erityi-
sesti ystävien ja tuttavien vaikutus, 
halu käyttää ylimääräinen vapaa-aika 
hyödylliseen tekemiseen sekä tunne 
kansalaisvelvollisuudesta. 

Tutkimusten mukaan suuret ikäluo-
kat etsivät mahdollisuuksia kehittyä, 
kasvaa ja saada uusia kokemuksia. 
He etsivät kiinnostavaa, tavoitteel-
lista ja hauskaa toimintaa. Vapaaeh-
toistoiminta houkuttelee uuden op-
pimisen näkökulmasta. 

Nuorten toimijoiden tavoittaminen
on suurin haaste yhdistyksille. Val-
taosa yhdistysten jäsenistöstä on 
ikäihmisiä tai työssäkäyviä keski-
ikäisiä. Nuorten toimintaan lähte-
misen motiiveja ovat esimerkiksi yh-
dessäolo, uusien ystävien saami-
nen, hauska toiminta, hyvä tunnel-
ma sekä ajatus yhdistää hauskuus ja 
hyödyllisyys. 

Osallistuminen tuo tunnetta siitä, 
että pystyy vaikuttamaan ja se puo-
lestaan auttaa jaksamaan. Samal-
la oppii paljon uutta ja itsestään voi 
löytää paljon osaamista.

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja vireää Uutta Vuotta kaikille!ja vireää Uutta Vuotta kaikille!

Pia Järnstedt 
aluekoordinaattori 

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry
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Aika:  
Keskiviikkoisin, klo 16.30 – 20.00 
ajalla 6.3. – 27.3.2012, 16 tuntia

Paikka: 
Tampereen Seudun Omaishoitajat 
ry:n toimisto, Mustanlahdenkatu 20,
33210 TAMPERE

Kenelle: 
Pirkanmaan alueella asuville henkilöil-
le, joiden lähipiirissä on sairastunei-
ta tai vammautuneita henkilöitä. Val-
mennus on osanottajille maksuton.

Ohjelma
Jokaisen kokoontumisen ohjelma to-
teutetaan kahdessa 1,5 tunnin jak-
sossa, joiden välissä on kahvitauko. 
Tilaisuudessa tarjotaan kahvia, teetä 
ja sämpylä.

Osanottajien toivotaan olevan läsnä 
kaikilla neljällä kokoontumiskerralla.
 

Keskiviikko 6.3. 
OVIA OMAISHOITAJUUTEEN
klo 16.30 – 18.00 
• Valmennuksen avaus, 
 tutustuminen ja tavoitteet
• Odotukset ja pelisäännöt
klo 18.30 – 20.00 
• Minäkö omaishoitaja? 
 Omaishoitotilanteen 
 tunnusmerkkejä
• Omaishoitajuus osana elämän 
 kokonaisuutta

Keskiviikko 13.3. 
OVET AUKI YHTEISKUNTAAN
klo 16.30 – 18.00 
• Yhteiskunnan sosiaali- 
 ja terveyspalvelut 
• Omaishoidon tuki
klo 18.30 – 20.00 
• Avustamisen aakkoset 
 ja ergonomia-kuntopiiri

OVIA 
OMAISHOITAJAN ARKEEN 

Omaishoitaja-valmennusjakso Tampereella  

Tampereen Seudun 
Omaishoitajat ry ja 

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
 järjestää yhteistyössä 

OK-Opintokeskuksen kanssa
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Keskiviikko 20.3. 
OMAT OVENI 
klo 16.30 – 18.00 
• Muutosten kohtaaminen 
 Omaishoitajan voimavarat
klo 18.30 – 20.00 
• Avaimia käytännön hoitotyöhön

Keskiviikko 27.3. 
OVET UUDELLE POLULLE
klo 16.30 – 18.00 
• Miten minusta tuli omaishoitaja, 
 omaishoitajien kokemuksia
• Vertaistuki ja aktiivinen 
 osallistuminen, 
 yhdistysten edustajat
• Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto 
 ry:n palvelut

klo 18.30 – 20.00  
• Miten tästä eteenpäin
• Valmennuksen arviointi 
 ja päättäminen

Tarkempia tietoja: 
Orvokki Haavisto 
puh. 040 753 3017 
toimisto@treomaishoitajat.com

Sari Nousimaa 
puh. 050 555 3114
pioni.sari@gmail.com
 
Hannele Jokela 
puh. 050 555 3115
pioni.hannele@gmail.com

Yhteistyössä:
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Ikaalisissa kokoontuva Pioni-
vertaistukiryhmä on aktiivinen ryh-

mä. Katja-Leena Klinga, ryhmänvetä-
jä, kiittelee ryhmää innokkuudesta 
nostaa ajankohtaisia omaishoitajia 
ja heidän työtään koskevia asioita 
yhteiseen keskusteluun. Kunnallis-
vaalien aikana ryhmä laati paikallis-
lehteen kirjoituksen, missä ehdok-
kaiden kannanottoja kysyttiin mm. 
omaishoitajien työterveyshuollon ke-
hittämiseen sekä vapaapäivien jär-
jestelyihin omalla paikkakunnallaan.
Kirjoitus poikikin joitakin kom-
mentteja vastaukseksi, jotka toivon 
mukaan antavat pohjan tulevalle 
keskustelulle uusien päättäjien kes-
kuudessa.

Ikaalisten ryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa kodikkaassa tilassa Ika 
Tuvalla, missä mielenterveyskuntou-

Joulutervehdys Ikaalisista
tujat kokoontuvat aina arkipäivisin. 
Ryhmässä on vieraillut Tampereen 
Pioneilta myös Hannele Jokela ja 
Aarre Alanen. Heidän mukanaolon-
sa on tuonut aina mukavan tuulah-
duksen tullessaan.  

Ryhmän tarkoitus on toimia voi-
maannuttavana tekijänä jokaisen 
osallistujan kohdalla. Kahvikupin ää-
rellä on jaettu iloja ja suruja, arjen 
asioita sekä juhlan riemua. Tämän 
vuoden päätösjuhla pidetään Ikaa-
listen Omalla tuvalla yhteisten joulu-
laulujen ja kahvien merkeissä.  Mu-
kaan on kutsuttu myös naapuripi-
täjän Hämeenkyrön omaishoitajat. 
Osa heistä on tullut tutuiksi jo aikai-
sempien yhteistilaisuuksien tiimoil-
ta, joita aika ajoin pidetään eri tee-
mojen ympärillä.  

Myymälä Sampolan vieressäAvoinna: Arkisin 9 – 17 • lauantaisin 9 – 14

KEHYSTÄMISEN MONIPUOLINEN AMMATTILAINEN
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Ensi kevään ohjelmaa käydään jo 
porukalla suunnittelemaan ja miet-
timään, mitkä asiat saisivat yhä 
useamman omaishoitajan liikkeel-
le keskustelemaan ja tuomaan roh-
keammin ääntänsä kuuluviin.  Yksin 
on vaikea vaikuttaa, mutta porukka-
henki antaa merkillistä voimaa men-
nä läpi vaikka harmaan kiven.  Myös 
yhteinen retki jonnekin mielenkiin-
toiseen kohteeseen voisi olla ensi 
kevään ohjelmaan mukava piristys-
ruiske.  Sitä ennen tulisi vain saada 
selvitettyä, minne se läheinen ja ra-
kas omainen, jota hoidetaan, saa-

daan mukavasti hoitoon. Sitä on 
hyvä alkaa jo ajoissa suunnittele-
maan ja valmistelemaan, ettei kaik-
ki tapahdu liian äkkiä. Päivärytmit ja 
rutiinit ovat meille jokaiselle tärkei-
tä, siksi muutoksiin valmistautumis-
ta tarvitaan.

Ikaalisten Pioni-ryhmä Ikaalisten Pioni-ryhmä 
toivottaa kaikille omaishoitajille toivottaa kaikille omaishoitajille 

ja heidän perheilleen ja heidän perheilleen 
Riemullista Joulua sekä Riemullista Joulua sekä 

Uutta Vuotta 2013!Uutta Vuotta 2013!

Hengellinen virkistyspäivä Hengellinen virkistyspäivä 
Hauhon Vähäjärven lomakodissaHauhon Vähäjärven lomakodissa

11.4.2013 klo 11-16
Ruokailu, yhdessäoloa ja virkistäytymistä, lähtökahvit

Kuljetukset järjestetään kimppakyydityksinä

Yhteistyössä 
Lempäälän ja Tampereen hengelliset ryhmät

Päivästä ilmoitellaan lisää lähempänä.

Lisätietoja:
Leena Laine, puh. 050 583 2334

Hannele Jokela, puh. 050 555 3115



 jäsenlehti nro 7 • talvi 2012

14

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN 
HALLITUKSEN JÄSENET 2013

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. 044 356 3942 ja 03 356 3942
veikko.vepsalainen@gmail.com

Hilkka Salovuori, taloudenhoitaja
Härkälänmäenkatu 5 A
33820 Tampere
puh. 045 230 5404
hsalovuori@yahoo.com

Sari Laaki
Kurjenkalliontie 53
37800 Toijala
puh. 044 550 2070
sari.laaki@pp.inet.fi

Markku Leinonen
Mallasvedenkatu 19 A 2
37600 Valkeakoski
puh. 044 968 2130

Leo Levanen
Tapionkatu 13 E 53
33500 Tampere
puh. 03253 1120
leo.levanen@uta.fi

Reetta Levänen
Hatanpäänkatu 9 C 33
33900 Tampere
puh. 0400 750 107
reetta.levanen@pp.inet.fi

Anneli Salonen
Simppoonkatu 7 C 18
33230 Tampere
puh. 050 524 8414 ja 03 214 0442
salonenanneli@suomi24.fi

Voitto Vänskä
Riippiläntie 334
38100 Sastamala
puh. 045 313 5589
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.

Järjestämme tarvittaessa koulutusta.
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Tule tutustumaan Tule tutustumaan 
toimistollemme toimistollemme 
PionipuodinPionipuodin 

raikkaisiin tuotteisiin!raikkaisiin tuotteisiin!

Tuotteitamme myydäänTuotteitamme myydään
myös messuilla, myös messuilla, 

joihin osallistumme.joihin osallistumme.

Lisäksi kuvia Lisäksi kuvia 
tuotteistamme löydät tuotteistamme löydät 

nettisivuiltamme nettisivuiltamme 
www.pioniry.fi.www.pioniry.fi.
Voit myös kutoa Voit myös kutoa 

sukkia, tumppuja tms sukkia, tumppuja tms 
meille myytäväksi. meille myytäväksi. 

Tule hakemaan Tule hakemaan 
lankoja toimistoltamme!lankoja toimistoltamme!

PIONIpuoti
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UKONPÄIVÄN SEMINAARI 
4.4.2013 klo 17-19.30

Juhlakeskus Mancesterissa, Kalevan puistotie 7, Tampere

Mies hoidon ja hoivan antajana
• Eikö hoito ja hoiva houkuttele miestä? 

Onko mieskuvamme liian kapea?

• Mies omaishoitajana

• Musiikkia • Paneelikeskustelu

Mukana alustajat (tarkentuvat myöhemmin) 
ja PIONIn puheenjohtaja Aarre Alanen 

sekä Pirkanmaan Hoito-Veljet -projektin tiimi.

Ilmoittautumiset 29.3.2013 mennessä.
p. 044 377 7174 / Pertti Lahti

Ajokorttiopetus, sekä
kuljettajien jatkokoulutus

Kyröskoski
(03) 371 6182, 0400-832 253/Reska

www.hameenkyronautokoulu.fi

Ajokoulutuksen edelläkävijä

 
 
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 
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Pirkanmaan Hoito-Veljet –projekti
tarjoaa maanantaista torstaihin kes-
tävän Voimaviikon niille 12 mies-
omaishoitajalle, jotka eniten hyöty-
vät aktiivisesta irtautumisesta omais-
hoitajana toimimisessa, mutta jot-
ka eivät vielä ole varsinaisen kun-
toutuksen tarpeessa. Voimaviikkoja 
järjestetään kaiken kaikkiaan 12 pro-
jektin aikana, yhteensä 144 miehelle. 
Voimaviikko on osallistujille maksu-
ton (matkat omakustanteiset).

Voimaviikon ohjelma sisältää mm. 
neuvontaa arjessa jaksamisessa, oh-
jausta henkisen ja fyysisen terveyden 
edistämiseen ja mahdollisuuden ver-
taiskeskusteluihin toisten ryhmäläis-
ten kanssa.

Voimaviikkoon sisältyy majoitus kah-
den hengen huoneissa, puolihoito-

Hei miesomaishoitaja, 

LÄHDE VOIMAVIIKOLLE
Ikaalisten Kylpylään!

ruokailut, Vesitropiikin ja kuntosalin 
vapaa käyttöoikeus sekä sisäänpää-
sy iltaisin tanssiravintolaan.

Projektin väki kutsuu ryhmän koolle 
vielä 2-3 kk:n kuluttua Voimaviikon 
toteutumisesta.

Seuraaville Voimaviikoille 
haku käynnissä:
2.4. – 5.4. 2013

10.6. – 13.6. 2013
18.8. – 21.8. 2013

Lisätiedot ja hakulomakkeet: 
044 377 7174 / Pertti Lahti, 

050 555 3115 / Hannele Jokela 
tai 

050 555 0014 / Sari Nousimaa
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Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI 
järjestää Vertaisohjaajakoulutuksen 
keväällä 2013 yhteistyössä  OK-opin-
tokeskuksen kanssa. Kouluttajina 
ovat PIONIn projektikoordinaatto-
rit Hannele Jokela ja Sari Nousimaa, 
joilla kummallakin on useamman 
vuoden kokemus ryhmien vetämi-
sestä sekä tuore Vertaisohjaajakou-
luttaja-koulutus takana.

Paikka: 
Pioni-Pirtti, 
Kullervonkatu 21, 33500 Tampere 

Aika:
Tiistaisin 29.1. – 19.2.2013 
välisenä aikana, 
klo 16.30 – 19.30, yht. 16h

Kenelle:
Vertaisryhmän ohjaamisesta kiin-
nostuneille, nykyisille ohjaajille ja 
muille, jotka haluavat vahvistaa oh-
jaustaitojaan. Koulutus on osanotta-
jille maksuton. 

Ohjelma
Jokaisen kokoontumisen ohjelma 
toteutetaan kahdessa 1,5 tunnin jak-
sossa, joiden välissä on kahvitauko. 

Tilaisuudessa tarjotaan kahvia, teetä 
ja sämpylä. 

Osanottajien toivotaan olevan läsnä 
kaikilla neljällä kokoontumiskerralla.

29.1. klo 16.30 – 19.30
I. MITÄ VERTAISTUKI ON?
• Virittäytyminen, tutustuminen
• Erilaiset harjoitteet
• Kahvitauko
• Vertaistuen merkitys

5.2. klo 16.30 – 19.30 
II. VERTAISRYHMÄN 
KÄYNNISTÄMINEN
• Käynnistämisen portaat
• Ryhmän vaiheet
• Kahvitauko
• Ohjaajan rooli eri vaiheissa

12.2. klo 16.30 – 19.30
III. VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ
 – hyvän ilmapiirin luominen
• Ryhmäroolit
• Haastavat tilanteet
• Kahvitauko
• Tunteiden käsittely ryhmässä
• Rakentava palaute

Vertaisohjaajakoulutus
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19.2. klo 16.30 -19.30
IV. RYHMÄN HYVÄ PÄÄTÖS, 
 TOIMINNAN ARVIOINTI 
 JA PALAUTE
• Mitä vielä haluat tietää 
   ryhmätoiminnasta?
• Päätös
• Kahvitauko
• Palautteet
• Todistusten jako

Yhteystiedot:
Sari Nousimaa 
p. 050 555 0014, 
pioni.sari@gmail.com

Hannele Jokela 
p. 050 555 3115, 
pioni.hannele@gmail.com

14.1.2013 alkaen, 14.1.2013 alkaen, 
maanantaisin klo 11-14 maanantaisin klo 11-14 

Pioni-Pirtillä, Kullervonkatu 21Pioni-Pirtillä, Kullervonkatu 21

MaanantaikahvilaMaanantaikahvila

Tule juttelemaan ja nauttimaan!Tule juttelemaan ja nauttimaan!
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TAPAHTUMAKALENTERI
KEVÄÄN 2013 KOKOONTUMISET

Tampereen Ukkoryhmä kokoon-
tuu kerran kuukaudessa torstai-
sin:

10.1. Klo 17, Kullervonkadulla: 
 Vapaaehtoistyöntekijä 
 Vuokko Lehtimäki kertoo 
 Mummon kammarin 
 toiminnasta.
7.2. Klo 17, Kenttäkatu 17, Tre.
 Tutustumiskäynti 
 Tammenlehväkeskukseen 
 Kokoontuminen paikan päällä.
7.3. klo 9-13 
 Pilkkitapahtuma Lempäälän
 Kierimossa.
 Kokoontuminen paikan päällä.
4.4. klo 17 
 Juhlakeskus Mancester, 
 Kalevan puistotie 7, Tre.
 Ukonpäivän seminaari. 

16.5. Kevätretki 
 Mänttä-Vilppulaan
(kellonajat ja hinnat 
tarkentuvat myöhemmin)
 • Vilpun Vintti (lounas)
 • Serlachiuksen museot
 • tutustutaan paikallisiin
   omaishoitajiin

Ilm. 8.5.2013 mennessä 
p. 044 377 7174/Pertti Lahti

6.6. Klo 17
Linturetki Iidesjärvelle
• opas Pirkanmaan 
Lintutieteellisestä Yhdistyksestä

Tampereen hengellinen 
keskustelupiiri joka toinen
maanantai
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 
8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5.

Aika: klo 15.00 - 16.30
Paikka: PIONIn tilat, 
 Kullervonkatu 21,
 Tampere.
Lisätietoja
Pirkko ja Veikko Vepsäläinen
puh. 044 356 3942.

Tampereen SANAISAT-
runoryhmä joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina
Kevään ensimmäinen 
kokoontuminen 5.2.

Aika: klo 14-15.30
Paikka: PIONIn tilat,
 Kullervonkatu 21, 
 Tampere
Lisätiedot 
FM Anneli Salonen,
puh. 050 524 8414
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Tampereen jäsenillat
Tiistai 12.2. klo 15 - 18
• vieraana europarlamentaarikko
 Sirpa Pietikäinen

Paikka: Sampolan koulun
 auditorio, Tampere

Ilmoittautumiset kahvitarjoilua
varten 4.2.2013 mennessä
p. 040 8390 336/Aarre Alanen

Torstai 14.3. klo 17
TampereSenior-ohjelman 
verkostoon kuuluva hanke
esittäytyy
• HärmäläKampus
  (Laura Selin-Hannola)
• Ikäihmisten perhehoito
  (Laura Selin-Hannola)

Paikka: PIONIn tilat, 
 Kullervonkatu 21,
 Tampere

Ilmoittautumiset 13.3. mennessä
kahvitarjoilua varten 
puh. 044 377 7174/Pertti Lahti

Kurun omaishoitajien
pilottiryhmä
kokoontuu seuraavan kerran 
ti 5.3.2013 Kurun kappeli-
seurakunnan tiloissa. 

Muun tiedotus- yms. ohjelman 
lisäksi FM Anneli Salonen kertoo 
kirjailija, runoilija Eeva Heilalan 

elämästä ja tuotannosta erityises-
ti uusimman runoteoksen 
Ikkunasta avautuu maailma 
-valossa.

Tervetuloa! 
Kysy lisää puh. 050 524 8414.

Lempäälän hengellinen 
keskustelupiiri joka kolmas
maanantai
14.1., 4.2., 25.2., 18.3., 8.4., 29.4.
ja 13.5.

Aika: 16.30 - 18.00
Paikka: Ehtookoto,
 Katepalintie 9, Lempäälä
Lisätietoja
Leena Laine, puh. 050 583 2334 ja 
Markku Laine, puh. 050 592 6916

Valkeakosken vertaistukiryhmä 
kerran kuussa maanantaisin
14.1., 4.2., 4.3., 8.4., 6.5. ja 3.6.

Aika: klo 17.00 - 18.30
Paikka: Hoitotiimi Helmen tilat,
 Ulvajankatu 7-9,
 Valkeakoski
Lisätietoja
Hannele Jokela puh. 050 555 3115
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Hämeenkyrön vertaistukiryhmä
kerran kuussa torstaisin
17.1., 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5.

Aika: klo 15 - 16.30
Paikka: Kurjenmäkikoti,
 Härkikuja 12 A,
 Hämeenkyrö.
Lisätietoja 
Sari Nousimaa, puh. 050 555 0014

Ikaalisten vertaistukiryhmä 
kerran kuussa keskiviikkoisin
9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. ja 5.6.

Aika: klo 17.30 - 19.00
Paikka: Ika Tupa, Oikotie 6,
 Ikaalinen
Vetäjänä Katja-Leena Klinga 

Ikaalisten jäsenillat
25.2. klo 17-19  
E-resepti 
ja lääkekorvausmuutokset / 
Proviisori Mari Kuuttila
Ikaalisten Apteekista

22.4. klo 17-19 
Itsemääräämisoikeus &
edunvalvonta /
Sari Nousimaa PIONIsta

Paikka: Oma Tupa, 
 Teinintie 4-6, Ikaalinen
Lisätietoja puh. 050 555 0014/
Sari

Kangasalan vertaistukiryhmä ker-
ran kuussa maanantaisin
14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5. ja 10.6.

Aika: klo 17.00 – 18.30
Paikka: Hengitysyhdistyksen tilat,
 Toivontie 1, Kangasala

Akaan vertaistukiryhmä 
kerran kuussa tiistaisin
22.1. Keskustelua, ajatuksia
 uudesta vuodesta ja lupauk-
 sista. Leikkejä ja pelejä.
19.2. Sään salliessa puolen
 tunnin kävely, jonka jälkeen 
 rentoutustuokio.
19.3. Yhteislaulua ja väreillä
 leikkiä musiikin tahtiin.
16.4. Huovutusta tai silkin
 maalausta.
14.5. Retki laavulle (sään salliessa)

Kesäkuussa retki, jonka aika ja 
paikka päätetään myöhemmin.

Aika: klo 14.00 – 16.00
Paikka: Akaan Senioritupa,
 Kirkkotori 6, Toijala
Vetäjänä Tarja Ruusuvuori,
puh. 040  550 7778

Mänttä-Vilppulan 
vertaistukiryhmä

Mänttä-Vilppulan ja PIONIn yh-
teistyössä järjestämä ryhmä ko-
koontuu kerran kuussa.
Tarkempi paikka ja aika selviää 
myöhemmin.
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PioniHARRASTE-ryhmä
Ryhmä on tarkoitettu kaikille
omaishoitajille ja se kokoontuu
joka toinen viikko liikunnallisissa
merkeissä.

Aika ja paikka tarkentuvat
myöhemmin.

Kevätristeily Tallinnaan
Omaishoitajien kouluttajakoulu-
tuksen suunnittelua ja yhteistyötä
Tallinnan yliopiston Sosiaalityön
Instituutin kanssa jatketaan. 

Näissä merkeissä järjestetään 
KEVÄTRISTELY 24.-25.3.2013. 
Ohjelmassa tutustuminen 
Vanhusten neuvonta- ja 
itseapukeskukseen. 

Osallistujia voi olla enintään 30.

Kysy lisää ja ilmoittaudu:
Anneli Salonen, 
puh. 050 524 8414
salonenanneli@suomi24.fi 
tai Simppoonkatu 7 C 18,
33230 TAMPERE.

Suviretki 27.6.2013

Ohjelmassa Leineperin ruukki 
Ulvilassa sekä tutustuminen 
Porin omaishoitajayhdistykseen. 

Tarkemmat tiedot lähempänä.

PIONIn sääntömääräinen 
kevätkokous 18.4. klo 17.00 
PIONIn tiloissa, Kullervonkatu 21,
Tampere

”Rantakoivun alla” -kesäjuhlat 
Ikaalisissa 8.6. 
Tarkempi aika ja paikka
ilmoitetaan myöhemmin

Tapahtumia kannattaa seurata
lisäksi nettisivuiltamme, 
Aamulehden tapahtumakalente-
rista ja muista paikallislehdistä.

Nekalantie 34 
puh. 212 6698

Sammonkatu 32 
puh. 253 2098

Kuljetuspalvelu 
puh. 212 6698
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Miesomaishoitajien toimintaa

Ukot Marttojen 
ruokakurssilla.

Ikaalisten Kylpylässä lokakuussa.

Satelliittipäivä 
Varalan urheiluopistolla; 

nuijapallopelin jälkeisissä tunnelmissa.

Voimaviikolla Ikaalisten Kylpylässä miehet
 kokeilivat jousiammuntaa.
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Aikainen lumentulo sai meidän 
PIONIlaisetkin ajoissa joulutun-

nelmiin ja päätimme viettää joulu-
juhliakin kaksin kappalein. Aloitim-
me juhlinnan marraskuun lopulla 
Hämeenkyrön ja Ikaalisten jäsenten 
sekä aktiivisten vertaisryhmäläisten 
kanssa Ikaalisten Omalla Tuvalla. 
Ohjelmassa oli mm. arpajaiset, ”jou-
lupukin” piipahdus lahjojen mer-
keissä sekä maittavan joulupuuron 
nauttimista. Lauloimme myös Ikaa-
listen vertaisryhmän vetäjä Katja-
Leena Klingan johdolla joululauluja. 

Joulun   tunnelmaa
Juhlat sujuivat tunnelmallisissa mer-
keissä hyvillä mielin.

Juhlintaa jatkettiin joulukuussa Juhla-
keskus Mancesterissa suurin piirtein 
samalla ohjelmarungolla kuin Ikaali-
sissakin. Samana päivänä oli myös 
Akaan ryhmän pikkujoulut, joten
heidän porukkansa juhlisti Tarja Ruu-
suvuoren johdolla joulun tuloa paik-
kakunnallaan. Projektikoordinaatto-
rimme Hannele Jokela ehti ennen 
Mancesterin juhlia käydä heitä ter-
vehtimässä paikan päällä.
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Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy on vaativan neurologisen ja kipukuntoutuksen  
sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksen erikoistunut asiantuntija. 
 

•

•

•

•

Mancesteriin kutsuttiin kaikki jäse-
nemme (lukuun ottamatta Ikaalista 
ja Hämeenkyröä) sekä aktiiviset ver-
taisryhmäläiset. Kilttejä oltiin oltu 
tässäkin porukassa lahjamäärästä 
päätellen. Kaunisääninen Kirsti Sal-
mi esiintyi ja laulatti kitaralla säestä-
en juhlaväkeä.

PIONI:n järjestämä Jouluinen kirk-
kokonsertti 28.11. Finlaysonin kirkos-
sa Tampereella onnistui loistavasti. 
Esiintyjinä olivat Tuomiokirkon kant-
tori Tuomas Laatu sekä hänen poi-
kansa Johannes, Matias ja Topias. 
Yleisöltä tuli positiivista palautetta 
ja näin ollen pyrimme järjestämään 

vastaavanlaisen konsertin myös ensi 
vuonna.

Koko PIONIn väen puolesta kiitos 
kaikille joulujuhlissa sekä kirkkokon-
sertissa mukana olleille!

Sari Nousimaa
Projektikoordinaattori



Kiitos tukijoillemme!

IT-Klinikka

EijaOhjelmat

Toijalan Seudun Vanhainkoti yhdistys r.y.

Saat itsellesi omaa aikaa esim. asiointiin. 
Tarjolla pientä purtavaa ja yhdessä tekemistä.

”Pysäkki” toimii Pioni-Pirtillä joka toinen torstai klo 10 – 13.

Vuoden ensimmäinen 
kokoontuminen torstaina 10.1.2013

Ilmoittautuminen 8.1. mennessä
Hannelelle, p. 050 555 3115

PysäkkitoimintaaPysäkkitoimintaa
Hei Omaishoitaja, Hei Omaishoitaja, 

tuo hoidettavasi hetkeksituo hoidettavasi hetkeksi
seuraamme virkistäytymään. seuraamme virkistäytymään. 



Luvan saaja: 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI

Myöntäjä: 
Pirkanmaan Poliisilaitos / Sastamalan Poliisiasema

Luvan nro ja myöntämisajankohta: 
8330/013/2012 17.8.2012

Toimeenpanoaika: 
17.08.2012 – 14.8.2013

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 toimintaan.

Kuntajaot:
Pertti (vihreä): Tampere 
Sari (keltainen): Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pälkäne, 
Ruovesi, Virrat, Ylöjärvi
Hannele (oranssi): Akaa, Ikaalinen, 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.


