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Puheenjohtajan palsta

K

esän vihreys on parhaimmillaan.
Lintujen laulut täyttävät luonnon.
Erilaiset sirkutukset luovat moninaisia sävellajeja. Luonto on kauneimmillaan. Juhannus on tuota pikaa.
PIONI-PERHE vietti Ellivuoren maisemissa neljänsiä "Rantakoivun alla" -kesäjuhlia. Paikalle oli saapunut
120 Omaishoitajaa, hoidettavaa, PIONI-YSTÄVÄÄ, yhteistyökumppania.
Osallistujien määrä osoitti sen, että
PIONI-PERHEESSÄ tehdään asioita
Omaishoitajien parhaaksi, oikein. Oli
iloiset juhlat. Orkesteri soitti vanhaa
tanssimusiikkia, oli lausuntaa, laulantaa, juhlapuhe, tikanheitto- ja renkaanheittokilpailut, arpajaiset ja kaiken kukkuraksi pitopöytä monine herkkuineen. Ja ennen kaikkea saimme olla
yhdessä kesäisessä maisemassa. Iloisin mielin. Ensi vuonna uudestaan,
Kangasalla.

hieroja. Tilojen käyttöä ja PIONI-ryhmiä tullaan monipuolistamaan ja lisäämään. Tiloihin tulee KOTITORIN kanssa Tammelan KORTTELIKAHVILA.
PIONI-kahvila on edelleen jokaviikkoinen. Tupaantuliaisia vietetään syksyllä. Uudet toimitilat tulevat olemaan
Omaishoitajien toiminnallinen ja lämminhenkinen kohtaamispaikka Tampereella.

Iloisena uutisena kaikille voimme tiedottaa, että PIONI-PERHE muuttaa
ja aloittaa toimintansa 1.8. uudessa
osoitteessa Tammelassa Väinölänkatu 15. Remppamiehet aloittivat työn
2.6. Toiminta monipuolistuu uusissa
tiloissa. Projektityöntekijöille ja yhdistyspuolen toimijoille tulee omat työhuoneet. Uuteen tilaan tulee myös
Omaishoitajia ja PIONI-YSTÄVIÄ palvelemaan esimerkiksi jalkahoitaja ja

PIONI-PERHEEN Omaisohjaajat kokoontuivat maanantaina 9.6. ensimmäiseen vertaistukiryhmien kehittämispäivään Tampereelle. Keskustelimme, teimme ryhmätöitä, kehitimme toimintaa. Aamupäivä oli tiivistä
uuden luomista ja ideoimista. Välillä
kävimme lounaalla ja matkalla Mancesteriin poikkesimme katsastamaan
uudet tilat ja remontin etenemistä.
3
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Iltapäivä olikin sitten Vuorovaikutus ja
kohtaaminen -koulutusta. Kehittämispäiviä vertaisryhmien ohjaajille tulemme jatkossa pitämään vuosittain yksi
tai kaksi päivää.

Ei ole mitään mieltä siirtää päätöksiä
vuosilla eteenpäin. Päätökset on laitettava voimaan heti. Silloin Omaishoitajat voivat keskittyä Sydämen toimeksiantoon, jota tehdään rakkaudella, lämmöllä, olemalla lähellä, tekemällä hyvää hoivaa. Sana OMAISHOITAJA
on rakkauden, hyvän hoivan termi.
Säästäähän Omaishoitajat tälle yhteiskunnalle monien tutkimusten mukaan
noin 2,2 miljardia euroa vuosi. Niin,
että rahaa on pistää Omaishoitajien
asiat kuntoon nopeasti eikä enää vitkutella.

PIONI-PERHEEN toiminta laajenee.
PIONI-PERHE järjestää Ylöjärvellä
ONNEKSI ON OMAISHOITAJA -tilaisuuden Omaishoitajille, ylöjärveläisille päättäjille, PIONI-YSTÄVILLE ja
yhteistyökumppaneille. Orivedellä järjestetään elokuussa samanlainen tilaisuus. Pirkkalasta PIONI-PERHEESEEN
liittyykin jo valmis ryhmä, joka otetaan
ilolla vastaan. Olemme todella iloisia,
että voimme aloittaa toiminnan myös
näiden kolmen kunnan alueella Omaishoitajien parhaaksi.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI,
PIONI-PERHE tulee tekemään jatkossakin työtä omaishoitajien parhaaksi.

Tervetuloa mukaan Pirkanmaan
Omaishoitajat ry Pionin toimintaan. Onneksi on Omaishoitaja
Pidämme huolta, pidämme puolta!
Toivotan kaikille Omaishoitajille,
hoidettaville, PIONI-YSTÄVILLE,
Yhteistyökumppaneille
aurinkoista, lämmintä kesää!
Tavataan syksyllä!

KOHO työryhmän loppuraportti luovutettiin Ministeri Susanna Huoviselle maaliskuussa. Raportissa on paljon
hyviä asioita, jotka pitäisi toteuttaa nopealla aikataululla.
Ovathan omaishoitajat jo odottaneet
kymmeniä vuosia, että saataisiin yhdenmukaiset kriteerit ja palkkioluokat
koko maahan ym. Verotus on vielä yksi
asia mikä pitäisi korjata.

Yhteistyöterveisin,

Monta muuta asiaa on avoinna. Nyt
on aika päättäjien ja virkamiesten hoitaa omaishoitajien asiat kuntoon kerta heitolla. Odotettu on jo liian kauan.

- Aarre Aarne Alanen puheenjohtaja
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Hoito-Veljet –projektin
viimeinen Voimaviikko
- Markku Leinonen -

M

aanantaina 3.2.2014 saavuimme hotellin respan kautta aamiaiselle. Ikaalisten Kylpylähotellin
Violetta -ravintolassa kohtasimme
heti tuttuja, joten oli mukava lounastaa hyvässä, tutussa ja turvallisessa
seurassa. Ja kyllä sitä syötiinkin! Vähän kaikkea mitä runsaasta noutopöydästä löytyi. Kyllä tuntui mukavalta päästä toisten valmistamaan
ruokaan käsiksi. Taas kävi niin, kuten
usein tuppaa käymään: silmät söisi,
mutta maha ei vedä.

tarvinnut yhtään varoa, mitä meille
sanoivat – kaikki osui ja upposi.
Vetäjät olivat loistavia, mutta saman
voi sanoa meidän porukastamme.
Taisi tähän viimeiseen lomailujaksoon valikoitua vain parasta A-luokkaa mies-omaishoitajista. Kun heihin tutustui paremmin, niin huomasi, että koko jengi oli samalla aaltopituudella. Harvoin tapaa samanlaista
sakkia. Voi ehkä sanoa, että ”Siperia
on opettanut”. Kaikkihan ovat kokeneet eriasteisia vaikeuksia ja valitettavasti koemme niitä tulevaisuudessakin, jos elonpäiviä riittää.

Kello 9.00 meillä oli aloituspalaveri, joka pidettiin hotellin Maininkikampuksessa. Siellä meillä oli kolme vetäjää: Riitta (fysioterapeutti),
Sari (psykologi) ja Tiina (sosiaalityöntekijä). He pääsivätkin heti meidän ”kovalevyjen” tasalle. Heidän ei

Kevyen keittolounaan jälkeen oli psykologin ryhmän vuoro, johon tietenkin koko joukkue osallistui. Ja osallistuminen oli todella innokasta! En
5
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muista – harvasta päästä johtuen –
mistä puhuimme, mutta ainakin huulenheitto oli hulvatonta. Taisi kaikki padot avautua. Kotona samanlaista tuskin tapahtuu. Taisimme kaikki olla ihan lomatunnelmissa. Rentoutumaanhan sinne menimme. Oli
todella hyvin mitoitettu loma. Ei ollut mihinkään kiire. Siirtymäaikaa jäi
riittävästi tapahtumasta toiseen.

Päivän ohjelma meni suunnilleen
näin: Heräämisen jälkeen aamu-uinti,
joka sisälsi vesijumppaa; runsas aamiainen, keskusteluryhmä (fysioterapeutin luento), kevyt lounas
(mikä oli todella hyvä asia, muuten iltapäivä olisi mennyt torkkuessa), keskusteluryhmä, ohjattu liikunta ja päivällinen (joka oli todella runsas). Päivällisen jälkeen omatoimista
uintia ja lopuksi aiemmin mainittu
”Maininki-Parlamentti”, jossa puheenvuoron sai, kun aukaisi suunsa. Siellä tuli melkein painokelvotontakin
juttua. Vitsejä löytyi monelta ja kyllä
me nauroimme! Uskonnollisista asioista emme puhuneet.

Ammattitaidolla ohjattua Riitan vetämää liikuntaa oli joka päivä. Aamuisin oli vapaaehtoista ohjattua vesijumppaa. Hienoa oli mennä sen jälkeen aamiaiselle.
Iltaisin oli vielä vapaaehtoinen uinti. Sen jälkeen kokoontuikin ”Maininki-Parlamentti”, jolla oli ruodittavana
monenlaisia asioita, joilla parannettiin maailmaa virvoitusjuomien kera.
Eihän kurkku muuten olisi toiminut,
ellei huuhtoisi pölyjä pois. Muutenkin suolaisten (mutta ei liian suolaisten) ruokien ja liikunnassa menetettyjen hikipisaroitten jälkeen oli lähes
välttämätöntä maistella makeita kansanjuomia. Ainakin lääkkeeksi. Eikä
kukaan näyttänyt ylittävän annostusohjeita. Näin ne pysyivät lääkinnällisellä tasolla. Joka ilta oli myös Violettassa tanssia elävän musiikin tahdissa. Eikä siellä mitään turhia esiintyjiä ollutkaan. Mainittakoon tässä
titteliä pitävä tangokuningas Kyösti
Mäkimattila.

Keskiviikon liikunta oli hieman erilainen, kuin muina päivinä. Kaikki pääsivät testaamaan nyrkkeilysäkin vastustushaluja. Saimme myös lyhyen
oppimäärän jousiammunnasta ja
pääsimme myös itse jousta venyttämään. Jousiammunta onkin mielenkiintoinen laji. Meidän ammunnoissa
saivat kyytiä myös takana hyllyillä olleet jumppapallotkin, jotka ilmeisesti
ihan piruuttaan hyppäsivät maalitaulun ohittaneiden nuolien eteen. Kiusa se on pienikin kiusa.
Viimeisenä lomapäivänä, siis torstaina, söimme lounasta ravintolan
seisovasta pöydästä. Ennen lounasta oli rentoutusharjoitus, joka onnistui erittäin hyvin, sillä siellä kuului
6
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jopa kuorsausta. Loppuitkuja ennen
saimme todistukset osallistumisesta
sekä lämpimät halaukset.

myös koko porukalle ja jaksamista
tästä eteenpäin! Kenties joskus tapaamme. Koska pidetään luokkakokous?

Kauniit kiitokset Sarille, Riitalle, Tiinalle ja Ikaalisten kylpylälle! Kiitokset

Hyvää kesää kaikille!

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI,
PIONI-PERHE
muuttaa kesän aikana uusiin uljaisiin tiloihin Tammelassa.
Otamme vastaan lahjoituksia: vanhoja pöytiä, tuoleja,
sohvakalustoja, piironkeja, lamppuja ym.
Tarvittaessa noudamme tavarat.

7
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Pionin
uusi työntekijä
esittäytyy

T

ulin mukaan Pirkanmaan Omaishoitajat ry:n toimintaan monikulttuurisen hankkeen koordinaattorina. Monikulttuuriset Pirkanmaan
Omaishoitajat -projektin (MoPO)
tarkoituksena on tutustuttaa Tampereella asuvia ulkomaalaistaustaisia
(entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevia ) omaishoitajia kaupungin omaishoitajien tukijärjestelmään,
sekä houkutella heitä mukaan Pionin
yhdistystoimintaan. Hankkeen työkielinä ovat suomi ja venäjä.

Leea Parhiala kokee kaikenlaisen
auttamistyön hyvin palkitsevana.

toimintaa kehitetään yhä paremmin
vastaamaan omaishoitajien tarpeita.
On hienoa ja antoisaa olla mukana
tässä toiminnassa.
Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen kommunikaatio eri muodoissaan kiinnostaa minua. Erityisesti venäjän kieli ja kulttuuri on lähellä
sydäntäni. Minusta on hienoa, että
venäjänkielentaitoisena pystyn auttamaan niitä omaishoitajia, joille heikon suomenkielentaidon vuoksi on
hankalaa ottaa selvää omaishoitajien
tukijärjestelmästä. Vastaavanlaisesta
neuvontatyöstä minulla on kokemusta myös viranomaisnäkökulmasta,

Omaishoitajuus on minulle uusi ja
kiinnostava aihealue. Olen työskennellyt Suomen Punaisen ristin kodinhoitajana ja kohdannut kyseisessä
työssä omaishoitajia. Omakohtaista omaishoitajakokemusta minulla ei ole. Mielenkiinnolla olen kuunnellut omaishoitajien kertomuksia
ja kokemuksia, sekä seurannut kuinka kunnan palveluita ja yhdistysten
8
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kun työskentelin Suomen Pietarin
pääkonsulaatissa viisumivirkailijana.
Koen kaikenlaisen auttamistyön hyvin palkitsevana.

min muutin Tampereelle jatkamaan
opintojani samalla alalla. Venäjällä
asuin yhteensä kahdeksan vuotta.
Odotan mielenkiinnolla minkälaisia
ihmisiä tulen tapaamaan meneillään
olevan projektin aikana ja minkälaista vertaistukitoimintaa tulemme järjestämään. Keväällä pidimme ensimmäisen venäjänkielisen vertaistukiryhmän tapaamisen ja suunnittelimme tulevaa toimintaa syksylle, jolloin
ryhmä aloittaa toimintansa.

Olen lukenut venäjää jo pienestä pitäen. Kävin Suomalais-venäläistä
koulua, joka sijaitsee Helsingin Kaarelassa. Kirjoitettuani ylioppilaaksi Suomalais-venäläisen koulun lukiosta totesin, ettei kielitaitoni ole
toivomallani tasolla ja päätin lähteä Pietariin opiskelemaan. Pietarin
valtiollisesta yliopistosta valmistuin
kansainvälisten suhteiden kandiksi
vuonna 2005. Pari vuotta myöhem-

Leea Parhiala
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Omaishoitajan ajatuksia

K

irjoittaessani tätä on lähes päivälleen viisi vuotta siitä, kun mieheni muistihäiriöt tutkimusten jälkeen
vahvistuivat Alzheimerin taudiksi. Toki olin epäillyt jotain olevan vinossa,
mutta silti diagnoosin saaminen oli
järkytys, koska tuolla taudilla on niin
pelottava maine.

oireiden vuoksi terveyskeskuksen
vuodeosastolla ja tarkkaavaiset hoitajat olivat huomanneet hänen puheissaan muistisairauteen viittaavaa.
Geriatri teki tutkimuksia, testattiin
muistia ym. ja lopuksi aivot tutkittiin
magneettikuvauksella. Tähän meni
runsas kuukausi aikaa kaikkiaan ja
tulimme lääkärin puheille kuulemaan
tutkimustuloksia. Asia oli selvä, joten
lääkäri määräsi lääkityksen, joka ensi
alkuun oli lääkelaastari.

Kuitenkin meillä oli paljon hyvää onneakin, sillä tauti todettiin varhaisessa vaiheessa. Mieheni oli erinäisten

Maanantaikahvila
25.8.2014 alkaen,

maanantaisin klo 11-14
Pioni-Pirtillä, Väinölänkatu 15

Tule juttelemaan ja nauttimaan!
10
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Näin päästiin tähän sairauteen kiinni
varhaisvaiheessa ja kun laastari ei aiheuttanut mitään haittavaikutuksia,
voitiin lääkitystä jatkaa tällä tavalla
ilman ongelmia. Myöhemmin määrättiin myös tablettihoito, koska lääkärin mukaan melko aikaisin aloitettu toinen lääke on potilaalle hyväksi. Uskon näin olevan, koska mieheni sairaus on edennyt hyvin hitaasti.
Totta kai etenemistä tapahtuu vääjäämättä, tautihan ei parane, mutta
mitään äkillistä ja dramaattista muistin alenemista ei ole tapahtunut.

nulla oli useitakin harrastuksia, mutta nyt ”potilaani” tarvitessa enemmän valvontaa ja huolenpitoa, olen
niistä luopunut. Tilalle on tullut Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn
ja SPR:n omaishoitajille järjestämä
toiminta. Yhdistykseen liityin heti ja
olen kokenut erittäin tärkeäksi näiltä molemmilta saatavan tiedon ja
virkistyksen. Omaishoitoa koskevat
säännöt ja sopimukset ovat muutosten kohteena, joten on hyvä saada oikeata tietoa asioista. Teemme
retkiä, saamme ajankohtaisia hoitoa
koskevia ohjeita ja neuvoja, ja mikä
vähintään yhtä tärkeää: saamme korvaamatonta vertaistukea samojen
ongelmien kanssa työskenteleviltä
ystäviltä. Näistä tapaamisista tulen
aina kotiin virkistyneenä ja omaan
jaksamiseeni uskoen. Toimintaan
osallistuminen on kaiken lisäksi lähes ilmaista, joten toivon, että mahdollisimman moni omaistaan hoitava lähtisi mukaan, se kannattaa.

Emme hetkeäkään kyseenalaistaneet
sitä, ettenkö minä toimisi mieheni
hoitajana ja asioiden huolehtijana,
katsoinhan olevani siihen kykenevä
ja jaksava. Hänen sairautensa alussa olin vielä terve ja näin selvisimme
hyvin omakotitalossamme. Kuitenkin noin vuosi sitten päätimme tehdä ison muutoksen ja lähteä Sastamalan keskustaan asumaan. Muutto
sujui hyvin kuten myös sopeutuminen uusiin olosuhteisiin, vaikka siitä meitä olikin peloteltu. Nyt olemme olleet vuoden palvelujen lähellä
emmekä ole katuneet ratkaisuamme
kertaakaan. – Virallisen omaishoitajuuden sain vuoden 2013 alusta.

Samalla kiitän lämpimästi kaikkia
näitä tapahtumia järjestäviä henkilöitä, sillä he tekevät työtä meidän
hyväksemme aikaansa ja voimiaan
säästämättä.

Kirjoittaja on omaishoitaja Sastamalasta.

Mieheni on nyt 82-vuotias ja minulla
on ikää 73 vuotta. Aikaisemmin mi-

11
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Virkistyspäivä
miesomaishoitajille
- Leo Levanenkahden risteilyemännän lisäksi kuusi pionilaista. Risteilyemäntiemme
tavoitteen mukaisesti lauttailu tarjosi helteisen sään ja kauniiden maisemien lisäksi mukavaa yhdessäoloa,
keskustelua ja vertaistukea. Tuulelta suojassa olevassa salmessa maistui grillimakkara, ruisleipä, salaatti ja
mehu. Ruokailtuamme jatkoimme
lauttailuamme ja risteilyemäntämme pitivät tietoiskun terveellisestä
ravinnosta. Asia kiinnosti ja herätti keskustelua. Sitten rantauduimme saaren lahdenpoukamaan jaloittelemaan ja kahvittelemaan. Samalla
pidetyssä leikkimielisessä tietovisassa ravintoon liittyvistä yhdyssanoista sekä voittajajoukkue että hopeasijalla ollut joukkue palkittiin. Paluumatkalla antamamme palautteen
mukaan kaikki osallistujat olivat tyytyväisiä päivään ja pitivät sitä onnistuneena. Miesomaishoitajat olivat
saaneet iloisen positiivisen ponttoonivirkistyspäivän ja risteilyemäntämme siitä projektityön ja -raportin geronomiopintoihinsa.

Lautalla kahvia odotellessa.

P

uheenjohtajamme Aarre Alasen
aktiivisuudesta motivoituneina
geronomiopiskelijat Marja-Liisa Haapanen ja Mira Rinne päättivät suunnitella ja järjestää virkistyspäivän
pionilaisille miesomaishoitajille. Pionin viime talvena tekemässä kyselykartoituksessa virkistysmatkailu samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa sai runsaasti kannatusta. Tämän
mukaisesti Marja-Liisa ja Mira järjestivät lauantaina 24.5.2014 koko iltapäivän kestävän ponttoonilauttaristeilyn Näsijärvelle Pimeesalmen Telakalta. Pionin lippalakit päässä risteilylle lähtivät kahden kipparin ja
12
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Kuvittele
- Terhi Kiemunki -

M

inä yritän kuvitella. Kuvittelen,
että herään, enkä pysty liikkumaan koska minut on sidottu sänkyyn. Joka paikkaa särkee. Vaippa
on märkä ja ihoa kirveltää. Vielä äsken unessa olin omassa sängyssäni,
kotona. Siinä talossa, jossa lapsena
asuin. Tyyny tuoksui hyvältä ja aurinko pilkisteli sisään verhojen raosta.
Keittiöstä kuului hiljaisia ääniä, kun
äiti oli työn touhussa. Kahvi tuoksui.

Miksi minä olen täällä yksin? Kukaan
ei tule, ja toivon etten olisi herännyt.
Että voisin olla siinä omassa sängyssä ja kuunnella, kun äiti hyräilee keittiössä. Aurinko lämmittää ja puhtaat
matot tuoksuvat mäntysuovalta. Toivon, että nukahdan uudelleen enkä
herää enää koskaan.
Minä yritän kuvitella. Kuvittelen, että
herään ja joka paikkaa särkee. Joku
tulee. Tuttu ihminen joka sanoo huomenta ja auttaa minua kääntymään
kyljelleni ja asettelee tyynyä paremmin. Hän antaa minulle vettä ja lääkkeet. Pian särky helpottaa ja tuttu ihminen auttaa minut ylös ja pukeutumaan. Aamiaisella hän lukee minulle
päivän lehdestä uutisia ja juttelemme maailman menosta. Minä tiedän, että hän on joskus kovin väsynyt, mutta tiedän myös, että hän välittää. Ajatus siitä, että joku välittää,
riittää. Ne asiat, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista, ovat niin
pieniä ja arkisia. Toivon, että hän

Kun herään, ympärillä tuoksuu desinfiointiaine. Huoneessa on viileää
ja hämärää. Näen punaiset digitaaliset numerot 5:04, en tiedä, mitä ne
ovat mutta ne ovat ainoa värillinen
asia ja jotenkin katse jää niihin kiinni. Odotan. Muistan, että olen katsellut niitä ennenkin. Jostain kaukaa
kuuluu, kun joku huutaa. Vai olenko
se minä? Ihan kokeeksi yritän, mutta kurkku on niin kuiva ettei sieltä
tule ääntä. Joka paikkaa särkee. Toivon että pystyisin kääntämään kylkeä. Tai edes taittamaan jalkojani.
13
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joka välittää, voisi huolehtia minusta
niin kauan kuin elän.
Minä yritän kuvitella, että kaikilla jotka välittävät läheisestään, joka ei itse
pysty huolehtimaan itsestään, olisi
mahdollisuus huolehtia hänestä. Miten paljon enemmän olisikaan onnellisia ihmisiä, miten paljon vähemmän yksinäisyyttä, surua ja tuskaa.

Terhi Kiemunki.

Miten määritellään kuka ansaitsee läheisen hoivan ja kuka ei?
Eihän mittarina voi olla raha? Eihän?

SUPERI

Sorvankatu 5, Sastamala, p. 010 470 1820
Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

14
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On hyvä, että on omaishoitaja…
- Maire Rantala -

Aamusydämellä -ohjelmassa.

Tällaisella otsikolla tuli 27.4.2014
kansainvälisenä veteraanien päivänä
TV:stä ohjelma Aamusydämellä.

milta vuosilta, ja tiesin hänet rohkeaksi ja sanavalmiiksi omaishoitajaksi.
Niinpä me kaksi Pioni-veteraania
matkasimme pääkaupunkiin 8.4.2014
Ylen Pasilan studiolle kertomaan mietteitämme. VR:n Pendolinolla matkamme sujui nopeaan, ja puheliaita kun
olemme, ehdimme kerrata aihetta
puolelta toiselle – työmme ilot, surut,
juhlat, arjet pöyhien.

Meille, eräänlaisille veteraaneille, tarjoutui tilaisuus päästä kertomaan
omaishoitajien työstä kyseiseen ohjelmaan.
Toimittaja Hilla Blomberg pyysi keskusteluun minut, Maire Rantalan,
koska takana on jo 20:n vuoden työrupeama vaikeaa sairautta potevan,
nyt aikuisen poikani, Harri Leskisen,
omaishoitajana. Toimittaja kysyi, tietäisinkö toiseksi keskustelemaan henkilöä, joka hoitaisi puolisoaan? Heti
tuli mieleeni Pioni ry:n puheenjohtaja,
Aarre Alanen. Hänet tunsin jo aiem-

Kumpikin tekee sitovaa työtä, mutta
ihmeen samankaltaisella lempeydellä
ja päättäväisyydellä työstämme selviämme. Se oli helppo todeta.
Välillä väsymys kurkkii kulman takana
ja aikoo ottaa yliotteen, mutta silloin
15
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onkin yhteiskunnan vuoro osallistua
huolehtimalla omaishoitajien vapaapäivien toteutumisesta antamalla hoitajaa joko kotiin avuksi tai järjestämällä hoitopaikka kuntoutus tai muuhun
laitokseen. Usein omaishoito jatkuu
elämänpituisena. Se on työtä, jossa on
oltava läsnä 24/7. Vaarana on, että
uupumus seuraa jatkuvasta työstä ja
kohta on kaksi hoidettavaa. Työterveys on myös otettava mukaan työtämme tuettaessa.

Haastattelussa Aarre Alanen mainitsi yli 2,2 miljardin säästöistä vuodessa omaishoitajien työn ansiosta kunnille, se antaa perspektiiviä katsella
omaishoitajia kiitollisella katseella.
Mutta loputtomiin säästöihin työtämme ei saa ajaa. Laajasti miettien,
tämä on suuri apu kuntien kotihoidon yhä lisääntyviin, mahdottomiin
tarpeisiin. Siinäkin tapauksessa, että
laitospaikkoja vähennetään ja esim.
vanhuksia pyritään jatkossa hoitamaan kotona. Ehkä siinä omaishoito
nousee arvoonsa työtä jaettaessa.

Haastattelu sujui toimittajan luotsaamana varsin johdonmukaisesti, juuri
edellämainitut aiheet mm. aiheina.

Siispä Aarren ja minun sekä Marjon
ja Harrin esillä olo ei ollut turhaa.
Se oli puolesta puhumista ja välittämistä omaishoitajista sekä jokaiselle
rakkaista hoivaa vailla olevista läheisistä. Tässä työssä kädet ovat välttämättömät, mutta sydämen on oltava
mukana.

Omaishoitajuus on nykyisin hyvinkin tunnettu auttamis-/hoivatyön
yksi tärkeä muoto. Päättäjätkin sen
myöntävät. Itse olen ollut hyvin halukas tuomaan työtämme julki, sillä ilman rohkeita puhujia ei tämä
työmuoto olisi tällä sijalla, millä se
on nyt. Eteenpäin on menty, mutta
valmista tästä ei tule ehkä koskaan.
Aina on asioita, joissa on parantamisen varaa. Sillä vaikka on omaishoitajia, kahta samanlaista tapausta ei
ole. Työssä korostuu yksilöllisyys,
hoidettavat ovat kaikki erilaisia niin
kuin ihmiset yleensä. Erityisen tärkeää on, että on järjestäydytty mm.
Pioni ry Pirkanmaan omaishoitajien
tueksi ja turvaksi, vertaistuki on siellä parasta.

Sanansaattajia tarvitaan, että pysymme matkassa mukana. Yksin et selviä ja jaksa, yhdessä olemme voima.
Kiitos taas Ylelle, että antoivat aikaa
omaishoitajille. Keskustelu jatkuu mielissä ja mietteissä…

Kylmästä kevätsäästä
huolimatta lämpimästi,
Maire, toinen veteraani ohjelmasta.

”Aamusydämellä” -ohjelma on katsottavissa Yle Areenassa vielä vuoden ajan.
16
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Infotilaisuus venäjänkielisille
omaishoitajille
(Venäjäksi tulkattuna)

Pelipuiston seurakuntakoti, huone 3.
Teekkarinkatu 17, Hervanta
25.9.2014 klo 12.30 – 15.30
Ohjelmassa alustavasti: tietoa omaishoitajan tuista Tampereella,
Kotitorin palveluista ja omaishoitajan lomista.
Ilmoittautumiset 18.9. mennessä:
p. 050 555 00 14/Leea Parhiala tai pioni.leea@gmail.com.
Ilmoitathan samalla allergioista ja mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Брифинг для людей, ухаживающих
за больными близкими
(перевод на русский язык)

Pelipuiston seurakuntakoti, huone 3.
Teekkarinkatu 17, Hervanta

25.9.2014 klo 12.30 – 15.30
В программе: информация о финансовой и другой поддержке в Тампере,
об услуг Kotitori и об отдыхе ухаживающих людей.
Запись на брифинг до 18 сентября 2014 и подробная информация по тел.
050 555 00 14/Leea Parhiala или pioni.leea@gmail.com. Информируйте нас
также об аллергии и специальной диете.
17
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Elli Aaltosen
KOHO-työryhmän raportti
- Arto Satonen -

A

lkuvuodesta julkaistu Elli Aaltosen työryhmän raportti ”Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma” sisälsi ehdotuksia omaishoidon
kehittämisestä sekä omaishoitajien
aseman parantamisesta ja se määritteli sekä lainsäädännöllisiä että muitakin tavoitteita tälle ja seuraavalle
hallituskaudelle.
Arto Satonen.

Raportissa omaishoito nähdään hoitomuotona, joka mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään hoitotarpeesta huolimatta. Tärkeimpinä kehityskohteina raportti
pitää omaishoitajien aseman vahvistamista ja jaksamiseen tukemista.

Konkreettisena kehityskeinona raportissa esitetään vastuuhenkilön
nimeämistä omaishoitajan ja hoidettavan tueksi sekä kaikille sopimusomaishoitajille oikeutta lakisää-

TORIKESKUS
18
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teiseen vapaaseen ja säännöllisiin
terveystarkastuksiin. Myös ansiotyön
ja omaishoidon yhteensovittamiseen
kehitettyjä joustoja suositellaan hyödynnettäväksi nykyistä paremmin.

menoihin. Vanhustenhoidon kustannukset olisivat tuplasti enemmän ilman omaishoitoa.
Monille omaishoitajille taloudellista tukeakin tärkeämpää on mahdollisuus vapaapäivien pitämiseen. Lakisääteiset vapaapäivät voidaan pitää,
kun on järjestetty riittävästi intervallipaikkoja hoidettaville. Omaishoitajien jaksamista auttavat myös omaishoitojärjestöjen ylläpitämät vertaistukiryhmät. Myös omaishoitajajärjestöjen toimintaedellytyksistä on huolehdittava, koska niiden antama apu
omaishoitajille on monissa käytännön asioissa korvaamatonta.

Suunnitelman mukaan uusi laki määrittäisi sopimusomaishoidon edellytykset, valtakunnalliset hoitopalkkion myöntämisperusteet sekä palkkioiden suuruudet eri palkkioluokissa,
joita olisi 2-3. Veronalaisena tulona
hoitopalkkio säilyisi jatkossakin.
Inhimillisessä mielessä tärkeän avun
lisäksi omaishoito on myös taloudellisesti järkevää. Omaishoidon tukea
saavien henkilöiden arvioidaan säästävän kuntien sosiaalipalveluiden
menoja tällä hetkellä noin 1,1 miljardilla eurolla vuosittain. Jos omaishoitajien määrä kasvaa arvioiden mukaisesti 40 000 henkilöstä 60 000
henkilöön, niin menojen kasvu tulee olemaan arvioiden mukaan noin
264 miljoonaa euroa vuodessa, mutta samalla muut julkiset palvelumenot tippuisivat noin 338 miljoonalla
eurolla.

Ikääntyvät suomalaiset tarvitsevat lisää omaishoitajia ja läheisiä, jotka
huolehtivat elämänsä ehtoopuolella olevista. Yhteiskunta ei voi korvata lähimmäisen rakkautta. Yhteiset
rahat eivät myöskään riitä arvokkaan
vanhuuden takaamiseen kaikille, jos
me emme itse huolehdi mahdollisuuksiemme mukaan omista vanhemmistamme. Seuraavassa hallitusohjelmassa kannattaa muistaa
Elli Aaltosen ehdotukset omaishoidon kehittämiseksi, jotka vaikuttavat
merkittävästi myös koko Suomen
vanhustenhoitoon.

KELA:n tutkimuksen mukaan omaishoitajien työ tuottaa kokonaisuudessaan jopa 3,3 miljardin nettosäästöt vuositasolla sosiaali- ja terveys-

19
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Kesäinen virkistyspäivä
Hauhon Vähäjärvellä

- Hannele Jokela -

T

orstaina 22.5. järjestettiin jo toisen kerran yhteinen hengellinen
virkistäytymispäivä Lempäälän ja
Tampereen hengellisten ryhmien yhteistyönä. Kokoonnuimme tänäkin
vuonna Hauhon Vähäjärven lomakodilla. Paikka on oikein sopiva tapahtumaamme, ja sää suosi tällä kertaa
meitä ihanaisesti. Saimme viettää
koko päivän ulkona kesäisessä auringonpaisteisessa säässä, välillä vain
ruokailimme ja kahvittelimme sisätiloissa.

visto. Päivään sisältyi yhteistä Raamatun teksteihin perehtymistä Veikko Vepsäläisen johdolla, hiljentymistä sanan äärellä, laulua ja virsikisailua Markku ja Leena Laineen ohjeistamalla. Pastori Jorma Katainen
puhui omaishoitajan arjen vaatimuksista, siinä jaksamisesta ja välittävästä lähellä olosta. Diakoniatyöntekijä Tom Haavisto puhui rakkauden
voimasta, armosta ja lähimmäisen
rakkaudesta. Päivän päätteeksi pastori Katainen johdatti omaishoitajat
hellään esirukoukseen rakkaiden ja
läheistemme puolesta.

Omaishoitajia tuli mukaan päivään
20. Lisäksi päivässä vierailivat adventtiseurakunnan pastori Jorma Katainen ja Lempäälän ev.lut. seurakunnan diakoniatyöntekijä Tom Haa-

Kiitos Jumalalle tästä päivästä,
jonka saimme yhdessä viettää.

Kesäistä virkistyspäivää
vietettiin Hauhon Vähäjärvellä
auringonpaisteessa.
20
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Tupaantuliaiset
Tervetuloa tutustumaan
Uusiin upeisiin tiloihimme!

Perjantaina 5.9.2014 klo 10 – 15
Tarjoamme kakkukahvit
sekä kuohujuomaa!
Osoite: Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Kutsu

Pionin Syyskokous
29.10.2014 klo 17.00
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Tervetuloa!
Karkun Osuuspankki

21
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Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat
-projekti

(MoPO) etenee

M

gin omaishoidontukitoimiston, monikulttuuristen yhdistysten ja maahanmuuttajille tarkoitetun neuvontapisteen kautta. Saamme yhteydenottoja venäjänkielisiltä omaishoitajilta
aika ajoin ja mm. vertaistukitoiminnalle tuntuu selvästi olevan tarvetta.
Ja monilla riittääkin kysyttävää.

onikulttuuriset Pirkanmaan
Omaishoitajat -projekti alkoi
syksyllä 2013. Projektin tarkoitus on
integroida venäjänkielisiä (ja muita entisen Neuvostoliiton alueelta
peräisin olevia) omaishoitoperheitä sekä täkäläiseen omaishoitojärjestelmään että yhdistystoimintaan.
Omaishoitajien yhdistystoiminnasta saatu tieto ja taito auttavat jaksamaan arjessa. Hankkeen puitteissa
tarjoamme tietoa, vertaistukea ja toimintaa myös venäjän kielellä. Projektin työntekijöinä toimivat Pertti Lahti, Leea Parhiala ja Hannele Jokela.

Erityisesti omaishoitotilanteisiin painottuvaa tukea maahanmuuttajaperheille ei tätä ennen juurikaan ole ollut
tarjolla, vaikka esimerkiksi vertaistuelle on varmasti tarvetta. Elämänlaatua voivat heikentää mm. yksinäisyys
ja koti-ikävä ja sosiaalisten verkostojen puuttuminen. Useimmat ikääntyvät maahanmuuttajat kuitenkin haluavat elää vanhuuttaan turvallisesti

Projektin etsivä työ on edennyt mukavasti. Olemme kartoittaneet kohderyhmään kuuluvia ihmisiä kaupun22
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kodissaan omaistensa hoitamana.
Ongelmana on myös monille tuntematon ja vaikeaselkoinen palvelujärjestelmämme, mikä hankaloittaa kotona asumista tukevien palveluiden
käyttämistä. Projektin aikana onkin
tarkoitus tehdä venäjänkielinen palveluopas omaishoitajille.

Pelipuiston seurakuntakodilla Teekkarinkatu 17. Muista kokoontumiskerroista kerromme tarkemmin tapahtumakalenterissa.
Syyskuun 25. päivä klo 12.30 -15.30
järjestämme myös tiedotustilaisuuden omaishoitajia koskevista kysymyksistä venäjäksi tulkattuna. Ohjelmassa on mm. omaishoitajan tukiin
ja muihin etuuksiin liittyvää asiaa,
yhdistyksen sekä projektin esittelyä.
Tapahtumapaikka: Pelipuiston seurakuntakoti, Teekkarinkatu 17 Hervanta. Tästä tiedotamme elokuun alussa enemmän, kuten myös vertaisryhmän alkamisesta.

Haluamme antaa omaishoitajille
mahdollisuuden puhua omalla äidinkielellään omaishoitajan arkea koskevista kysymyksistä. Päätimme perustaa venäjänkielisen vertaistukiryhmän. Ensimmäisen kerran tapasimme toukokuussa, jolloin suunnittelimme tulevaa toimintaa syksylle.
Tuossa tapaamisessa meitä oli kymmenkunta osallistujaa ja puhetta
tuntui riittävän yliajalle asti. Ryhmälle
on selvästikin tarvetta. Syyskuussa
alkaa ensimmäinen venäjänkielinen
vertaistukiryhmä Tampereella. Ensimmäinen kokoontuminen on 11.9.
klo 12.30 - 14.00. Ryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa Hervannassa,

Hyvää kesää toivottavat MoPOlaiset
Pertti, Leea ja Hannele

23
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Ukkoryhmän
kevätretki Sastamalaan
- Leo Levanen-

T

unnettu taidemaalari, kirjojen
kuvittaja ja satukirjailija Rudolf
Koivu (1890-1946) vietti lapsuutensa Vammalan Tyrväänkylässä. Tästä sai nimensä kokoontumis- ja juhlapaikka Rudolfin Keidas. Sinne Pionin Ukkoryhmä teki kevätretken torstaina 15.5.2014. Ryhmä oli melkein
ukkoryhmä, sillä mukana oli yhdeksän miestä ja yksi nainen. Rudolfin Keitaalle saavuttuamme ihailimme komeaa hirsimökkiä, savusaunaa, suurta kotaa, kylpytynnyriä,
laavua ja minitanssilavaa. Ruokahalun lisäämiseksi lähdimme joenvartta pitkin vajaan kilometrin päässä olevalle yli sata vuotta vanhalle
myllylle, jota ihailimme ja kuvasimme sisältä ja päältä. Sieltä palasimme tienvarsireittiä takaisin. Kodassa
odotti herkkupöytä, jossa oli tarjolla nuotiotulella valmistettua loimulohta, rosvopaistia ja saaristolaisleipää. Ruokailun jälkeen siirryimme hirsimökkiin, jossa osallistujien

Rudolfin Keitaalla.

kuulumiskierroksen jälkeen matkanjohtajamme Pertti Lahti kertoi Pionin kuulumiset. Siinä vierähtikin aikaa sen verran, että kodassa odotti jo lettukahvit. Ne nautittuamme,
ja hetken vielä ihailtuamme säätä ja maisemia nousimme odottavaan pikkubussiin paluumatkaa varten. Retkestämme olikin muodostunut huippu hyvä kulttuuri- ja kulinaarimatka.
24
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Tiedotustilaisuus/infoilta läheisestään huolehtiville omaisille
Tule kuulemaan mitä tukea ja palveluita sinä esim. pitkäaikaissairasta, vammautuneesta
tai erityislapsesta huolehtiva voit saada Tampereella. Ilta on ensisijaisesti tarkoitettu
omaishoitajille, joilla ei ole virallista omaishoitajan statusta.

Paikka: Tipotien terveysasemalla, Tipotie 4 Tampere
Aika: 25.11.2014 klo 16.00 - 19.00
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä: Amurin Teon Tupa ry:n, Omaiset Mielenterveystyön
Tukena ry:n, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n, Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn kanssa
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n
ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n kanssa.

Tervetuloa!

Vertaistuki-iltamat erityislasten vanhemmille
Paikkana molemmissa tilaisuuksissa: Tays Palvelutalo kokoushuone 1
Aika: 17.9.2014 klo 17.30 - 19.30 ja 5.11.2014 klo 17.30 - 19.30
Tampereella järjestetään syksyn aikana kaksi kertaa Vertaistuki–iltamat erityislasten
vanhemmille. Tilaisuuksien tarkoituksena on tiedon jakaminen ja toisten vanhempien
tapaaminen. Vertaistuki–iltamia on järjestämässä yhteistyöllä joukko Tampereella toimivia
sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.
Aiheet:

ke 17.9. Peruskouluikäisten koulupolku, luennoitsija varmistuu myöhemmin
Kysymyksiä toivotaan etukäteen,
ne voi lähettää viikkoa ennen alla olevaan osoitteeseen.
Ilmoittautumiset 10.9.2014 mennessä.
ke 5.11. Vanhempien jaksaminen arjessa, kouluttaja Sirkka Santapukki
Ilmoittautumiset 29.10.2014 mennessä.
Lapsille järjestetään tarvittaessa lastenhoito ja oma ohjelma
Pilleri-kabinetissa, joten ilmoitathan tulostasi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Minna Tuurnalle p. 045 865 8410, minna@leijonaemot.fi

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan
ja jakamaan kokemuksia toisten vanhempien kanssa!
25
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Facebookista
Face to face tapaamisiin
- Kirsi Miettinen -

A

jatus lasten omaishoitajille suunnatusta toiminnasta sai alkunsa,
kun huomasin toiminnan kohdentuvan lähinnä vanhusten/ aikuisten
omaishoitajille. Lasten omaishoitajien haasteet, oman, ehkä jo vastasyntyneenä vaikeasti sairaan lapsensa hoitajana kuitenkin eroavat suurelta osin esimerkiksi puolisoaan
hoitavasta omaishoitajasta. Tarvitsemamme palvelut ovat osittain hyvinkin erilaisia ja tietämys lasten
omaishoitajuudesta on myös rajallista. Edelleen kuulee viranomaistaholta ihmettelyä, kun vanhempi vie hakemuksen ja omaishoidettava onkin
lapsi.

Ryhmä on ollut olemassa vasta noin
kahdeksan kuukautta ja jo siinä ajassa ryhmään on liittynyt melkein 350
jäsentä ja uusia liittymispyyntöjä tulee lähes viikoittain edelleen.
Pelkkä virtuaalinen vertaistuki ei kuitenkaan riitä. Kaivataan myös kohtaamista Face to face ja siksi aloinkin selvitellä kiinnostusta vertaistukitapaamisiin. Toiveissa oli myös
saada jonkinlaista virkistystoimintaa järjestymään. Kiinnostusta heräsi ryhmän sisällä ja aloin selvitellä
mahdollisuutta vuokrata tilat tapaamisten järjestämiseen. Suureksi ilokseni sainkin PIONIsta hyvin nopeasti vastauksen - kutsun tulla keskustelemaan asiasta ja alustavan lupauksen tilojen käyttömahdollisuudesta.

Halusin jonkin kanavan, minkä kautta myös me lastemme omaishoitajat
saamme ennen kaikkea vertaistukea,
mutta myös näkyvyyttä ja saisimme oman äänemme kuuluviin. Tästä
syntyi ajatus perustaa Facebookiin
oma ryhmä: Lasten Omaishoitajat.

Nyt Lasten Omaishoitajat -ryhmämme aloittaa toimintansa elokuussa
PIONIn uusissa tiloissa.
26
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Ryhmän ensisijainen tarkoitus on
rento yhdessäolo, kokemusten vaihtaminen ja ihan vaan hengähdystauko arjesta vertaisten parissa. He tietävät mitä se on, kun valvot yökaudet kirjoittamassa hakemuksia, taistelet omistasi ja lapsesi oikeuksista,
koet suunnatonta riemua, kun lapsesi oppii jotain, mikä on suurimmalle osalle vanhempia itsestäänselvyys tai kuinka ihanalta tuntuu juoda
se kuppi kahvia istuen rauhassa paikallaan ilman, että kukaan vaatii tai
odottaa sinulta mitään.

kaiken siltä väliltä, mikä nyt kenellekin sopii. Pakko ei ole elämäänsä ja
tilannettaan toisille jakaa, vaan voi
myös istua hiljaa ja kuunnella toisten puheita.

Toivon, että ryhmässä voimme jakaa
ilot ja surut, kokemukset ja niksit ja

Kirsi Miettinen

Toivottavasti ryhmään tulee osallistujia ja saamme ryhmän toimimaan.

Innolla elokuuta ja ensimmäistä
tapaamista odottaen,

äiti ja omaishoitaja

Sosiaalisin perustein myönnettävät

Omaishoitaja ja hoidettava -lomat
Kuntoutumiskeskus Apilassa 2014
Apilassa järjestetään sosiaalisia lomia
yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset
-Liitto ry:n kanssa. Lomat kustantaa Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry (MTLH).
Lomat on tarkoitettu läheistään hoitavalle
ja hoidettavalle.

Apilassa järjestettävät lomat:
15.09. - 20.9.2014
27.10. - 1.11.2014
Hakulomakkeet ja lisätietoja MTLH:sta:
ZZZPWOK¿ORPDWXHQKDNXWDL

Lomalta saat vertaistukea ja virkistystä!

+DNXDLNDSllWW\\NNHQQHQORPDQDONXD
/RPLHQRPDYDVWXXRVXXVRQ¼YUNKO|

.XQWRXWXPLVNHVNXV$SLOD.DQJDVDOD
SXKZZZNXQWRXWXPLVNHVNXVDSLOD¿

27

jäsenlehti nro 10 • kesä 2014

”Pidämme
puolta
- pidämme
huolta”

S

elailin äskettäin Pioni - jäsenlehteä, jonka etusivulla komeili tämän kirjoitukseni otsikko. "Pidämme
puolta - pidämme huolta" kuvaa hyvin sitä moninaisissa rooleissa toimimista, joissa omaishoitaja on.
Omaishoitajalla on tärkeä rooli läheisen huolenpidossa ja tavallisen arjen
sujumisessa. Työ ei aina ole helppoa.
Monta kertaa omaishoitaja puolustaessaan läheisensä oikeuksia, joutuu
taistelemaan yksin. Mutta kun otsikon "Pidän" muuttuu muotoon "pidämme", muuttuu yksin tekeminen
yhdessä toimimiseksi. Täytyy todella kunnioittaen kiittää Pirkanmaan
Omaishoitajat ry Pionia ja sen toimijoita arvokkaasta työstä yhteisen hyvän puolesta.

Pia Viitanen.

da puhua omaishoitamiseen liittyvistä asioista sellaisten ihmisten kanssa, jotka todella ymmärtävät mistä on kyse. Porukalla voidaan vaikuttaa päättäjiin ja viranomaisiin tehokkaammin.
Vaikka palvelujärjestelmän tulisi tukea
omaishoitajuutta ja yhteiskunnan tulisi toimia kumppaneina omaishoitotilanteissa, ei tilanne valitettavan usein
ole tällainen. Omaishoitaja jääkin hoidettavan kanssa yksin, huolenpito jää
kokonaan hoitajan vastuulle ja ilman
jatkuvaa puolien pitämistä ei saakaan
tarvittavaa palvelua.

Jäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen, jaksamisen tukeminen, vertaistuki ja etujärjestönä toimiminen ovat
Pionin työsarkaa. Joskus on hyvä saa28
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Arki saattaa muuttua taisteluksi kunnan palveluista, eikä näin saisi olla.
Palvelutarpeen mukaiset palvelut on
saatava sopimusten mukaisesti, vapaapäivät on järjestettävä lain mukaisesti ja hoitajan jaksamista on tuettava, jotta omaishoitajuudesta selviäminen on ylipäätään mahdollista.

miten omaishoidon asemaa tulevaisuudessa vahvistetaan, muutetaan
omaishoito yhdeksi hoitomuodoksi,
parannetaan omaishoitajien oikeusturvaa ja kehitetään palveluita. Tältä
työltä odotan paljon. Omaishoidon
kehittäminen on iso rakenteellinen
uudistus, joka pitää hoitaa kuntoon.

Omaishoidon asemaa on
parannettava
Yhteiskunnassamme ei vieläkään tahdota riittävästi ymmärtää, että omaishoitajat tuovat kunnille erittäin merkittävää säästöä sosiaali- ja terveydenhoitokuluissa. Omaishoidon kehittämiseen olisi panostettava osana
kunnan palvelujärjestelmää.

MoPO kulkee Hervannassa
Ilokseni havaitsin, että MoPO (Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat -projekti) on käynnistynyt viime
vuoden puolella Hervannassa. Etniseen taustaan katsomatta omaishoitajat huolehtivat läheisistään. On
hieno ajatus, että hankkeen avulla
voidaan paitsi tutustua täkäläiseen
omaishoitojärjestelmään ja yhdistystoimintaan, myös aidosti tehdä ja
toimia porukalla toisiltaan oppien.

Omaishoitajia, jotka toimivat läheisensä pääasiallisena auttajana, on noin
300 000, raskasta ja sitovaa omaishoitotyötä tekee noin 60 000 ihmistä ja
tämän hetkisen omaishoidon tuen piirissä on n. 40 000 ihmistä.

Taide ja kulttuuri ovat hyviä kotouttajia. Monikulttuurisuustyössä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa taidelähtöiset menetelmät ovat tehokkaita. Luovan itseilmaisun ja taideharrastuksen kautta syntyy ystävyyssuhteita. Hyviä esimerkkejä ovat ns.
kulttuurikummit eri kunnissa; kulttuuri- ja taidealan ammattilaiset ohjaavat maahanmuuttajia kulttuuripalvelujen käyttäjiksi. Hienoja esimerkkejä on myös maahanmuuttajataustaisten vanhusten kanssa tehtävä
taide- ja kulttuurityö. Eri kulttuureista
tuleva iäkkäät kansalaiset tarvitsevat

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan vuosina 2014–2020 toteutettavaa kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa, jossa määritellään
omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet sekä lainsäädännölliset
ja muut kehittämistoimenpiteet.
Kansallinen omaishoidon kehittämisryhmä onkin kuluneen kevään aikana
valmistellut erilaisia esityksiä siitä,
29
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tilaisuuksia vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään ja toimia ympäristössä, jossa heidän oma kulttuuritaustansa tulee otetuksi huomioon.

kävijä tai konsertissa nautiskelija tehdä ihan omasta kokemuksestaan. Taiteen ja kulttuurin vaikutukset näkyvät siinä, että ne tarjoavat elämyksiä
ja tuottavat nautintoa. Välillä taiteen
keinoin nostetaan esiin kysymyksiä,
jotka ovat kipeitä ja yhteiskunnallisesti tärkeitä.

Yhteistä tekemistä riittää jo siinä,
miten eri tapahtumia ja retkiä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Monesti nämä yhteiset kokemukset johtavat tuttavuuteen ja kehittyvät usein
aina ystävyydeksi saakka.

Taiteen ja kulttuurin äärellä syntyy
yhteisöjä ja verkostoja, ne lisäävät
elinpiirien viihtyisyyttä ja niillä on
ihan tutkitustikin yhteys hyvään terveyteen.

Kulttuuriministerinä haluan tukea
toimenpiteitä, joissa taiteen ja kulttuurin keinoin lisätään hyvinvointia
ja osallisuutta. Kulttuuri kuuluu kaikille. Asuntoministerinä aloitin noin
vuosi sitten lähiöteemojen käsittelyn. Sama teema on minulle tärkeä,
kun kulttuuriministerinä pohdin lähiliikuntapaikkoja, kirjastopalveluja tai
lähikulttuuripalveluja. Kulttuuri laajasti ymmärrettynä pitäisi olla kaikkien saatavilla.

Toivotan kaikille lukijoille tarmoa ja
iloa toistenne moninaisista kohtaamisista. Asiat eivät tapahdu itsestään, siksi tarvitaan tahtomista ja yhdessä tekemistä.

Pia Viitanen

Kulttuuri- ja asuntoministeri

Kulttuurin vaikuttavuusarviointia hyvinvointiin voi jokainen teatterissa-

30
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PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN
HALLITUKSEN JÄSENET 2014 – 2015
Aarre Alanen,
puheenjohtaja
Tampere
puh. 040 8390 336
aarre.alanen@gmail.com

Sari Nousimaa
Kangasala
puh. 045 674 24 75
sari.nousimaa@gmail.com
Sirpa Salin
Akaa
puh. 050 591 45 40
sirpa.salin@tamk.fi

Matti Helin
varapuheenjohtaja
Tampere
puh. 040 534 2426
matti.helin@diak.fi

Voitto Vänskä
Sastamala
puh. 045 313 55 89
voitto.vanska@hotmail.fi

Terhi Kiemunki
Tampere
puh: 040 760 29 75
terhikiemunki@hotmail.com

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri:
Leo Levanen
Tampere
puh. 03 253 11 20
leo.levanen@uta.fi

Markku Leinonen
Valkeakoski
Mallasvedenkatu 19 A 2
37600 Valkeakoski
puh. 044 968 21 30

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.

31
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PIONIpuoti
Tule tutustumaan toimistollemme

Pionipuodin

raikkaisiin tuotteisiin!
Tuotteitamme myydään
myös messuilla,
joihin osallistumme.
Lisäksi kuvia tuotteistamme
löydät nettisivuiltamme

www.pioniry.fi.

Voit myös kutoa sukkia,
tumppuja tms.
meille myytäväksi.
Tule hakemaan lankoja toimistoltamme!
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TAPAHTUMAKALENTERI
SYKSYN 2014 TAPAHTUMIA

Vertaisryhmät
Tampereen Ukkoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
21.08. Mato-ongintatapahtuma,
omat madot mukaan!
Onkia saatavilla.
(Hatanpään Soutupaviljonki, Tre)
18.09. Klo 14.00
Vierailu Lenin -museoon
(Hämeenpuisto 28)
16.10. Tutustuminen
Mielenterveysyhdistys
Taimi ry:n toimintaan
(Koulukatu 11)
13.11. PIONI-PIRTILLÄ,
kahvittelua ja pöytäcurlingia
11.12. Pikkujoulut
(paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Aika: klo 17.00 ellei toisin mainita,
kokoontumiset paikanpäällä.
Lisätiedot: Pertti Lahti
puh. 044 377 71 74,
pioniry@gmail.com
Akaan vertaistukiryhmä kerran
kuussa tiistaisin
26.8. Rentouttavaa jumppaa
ulkona/sisällä
33

23.9. Syksyiset tyynyliinat
21.10. Vanhat lastenlaulut…
Miten ne menikään?
18.11. Runon lausuntaa
kynttilän valossa, vierailija
16.12. Pikkujoulut
Aika: klo 14.00 – 15.30
Paikka: Akaan Senioritupa,
Kirkkotori 6, Toijala.
Lisätiedot: Tarja Ruusuvuori
ma-pe 7.30 - 9.00 sekä 13.30 - 15.00
puh. 040 550 77 78
Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Vierailijoita otetaan tarpeen mukaan.
Hämeenkyrön vertaistukiryhmä
kerran kuussa torstaisin
Joka toinen kuukausi ryhmän
vetäjä kunnan puolelta ja joka toinen
PIONIsta
28.08. Kunta, suunnitteilla
retki esim. Ikaalisiin
(varmistus myöhemmin kirjeellä)
25.09. Pioni, vieraana
Hämeenkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Jouni Ovaska
23.10. Kunta, aihe avoin
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20.11. Pioni, vieraana Home
Instead Seniorihoivan edustaja Riikka Mansikkamäki
11.12. Kunta ja Pioni,
yhteinen joulujuhla

Paikka: PIONIn toimitilat
Väinölänkatu 15
Lisätietoja: Kirsi Miettinen
p. 0400 301 818,
kkirsi_@hotmail.com

Aika: klo 15 – 16.30
Paikka: Kurjenmäkikoti,
Härkikuja 12 A, Hämeenkyrö.
Lisätietoja: Pertti Lahti,
puh. 044 377 71 74,
Arja Salonen, puh. 050 521 5141

Mänttä-Vilppulan vertaistukiryhmä
kuukauden ensimmäinen keskiviikko
3.9., 1.10., 5.11., 3.12.

Ikaalisten vertaistukiryhmä
kuukauden 1. keskiviikko
3.9., 1.10., 5.11., 3.12.

Aika: klo 12.30 – 14.00
Aiheet: kokoontumiskertojen
aiheet tarkentuvat myöhemmin
Paikka: Lumometsän tupa,
Hopunmäentie 18, Vilppula
Lisätiedot: Johanna Peippo,
puh. 044 358 00 01

Aika: klo 17.30 – 19.00
Paikka: Ika Tupa,
Vanha Tampereentie 6, Ikaalinen.
Ohjaaja: Raili Nurminen
puh. 040 240 79 18
Kangasalan vertaistukiryhmä
kuukauden 2. maanantai
8.9., 13.10., 10.11., 8.12.
Aika: 17.00 – 18.30
Paikka: Jalmarin koto,
Finnentie 11, Kangasala
Ohjaaja/tiedustelut:
Aila Suoanttila, puh.050 561 01 73
Lasten Omaishoitajat, kokoontuminen kerran kuukaudessa, kuukauden toinen keskiviikko
13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.
Aika: klo 11.30 – 13.00

Pirkkalan omaishoitajaryhmä,
tiistaisin parittomilla viikoilla
12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.,
4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
Aika: klo 10 – 12
Paikka: Kahvila Sirpakka,
Suupantie 10, Pirkkala
(Pirkkalan srk:n tiloissa)
Lisätiedot: Anne Terävä,
puh. 040 726 1308

Sastamalan vertaistukiryhmä
kuukauden viimeinen torstai
28.8., 25.9., 30.10., 27.11.
Aika: klo 13- 14.30
Paikka: Hopun palvelukeskus/
34
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Unikko, Lemmenpolku 8, Sastamala
Lisätiedot: Annikki Vuorenoja,
puh. 040 595 99 14
Seuratkaa ilmoittelua paikallislehdissä.

Tampereen PIONI-yhdessä vertaisryhmä kerran kuukaudessa, tiistaisin
9.9., 7.10., 4.11., 2.12.
Sieniretki Hämeenkyröön,
klo 13
lähtö: Väinölänkatu 15
(Kyytijärjestelyistä sovitaam tarkemmin lähempänä, säävaraus!)
7.10. Kävelyretki Niihamaan, klo 13
lähtö: Väinölänkatu 15, säävaraus!
4.11. Tuohitöitä, perinnetyöt/
Leea Parhiala
2.12. Edunvalvonta ja hoitotahto/
Hannele Jokela
9.9.

Aika: klo 14 - 15.30
Paikka: PIONIn tilat,
Väinölänkatu 15 Tampere
Lisätiedot: Hannele Jokela
puh.050 555 31 15,
pioni.hannele@gmail.com

Valkeakosken vertaistukiryhmä
kerran kuussa maanantaisin
1.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Aika: klo 17.30 – 19.00
Paikka: Palvelukeskus Mielikki,
Kirkkokatu 6, Valkeakoski.
Lisätietoja: Martti Heikkinen,
35

puh. 0400 834 835,
martti.heikkinen@gmail.com

Venäjänkielinen vertaistukiryhmä
Hervannassa kuukauden toinen
torstai
11.9., 9.10., 13.11., 11.12.
Aika: 12.30 – 14.00
Paikka: Pelipuiston seurakuntakoti,
Teekkarinkatu 17 Hervanta
Lisätiedot: Leea Parhiala,
puh. 050 555 00 14,
pioni.leea@gmail.com
Ylöjärvellä ja Orivedellä alkaa vertaisryhmätoiminta myöhemmin
syksyllä.
Tammelan Korttelikerho
Tapaamiset ovat kaikille avoimia,
kokoonnutaan joka toinen tiistai
Syksyn 2014
aiheet ja kokoontumispäivät:
2.9. Tutustumista/toiveita
ja kahvittelua
16.9. Yhdessäoloa/ulkoilua
ja kahvittelua
30.9. Kotitorin palvelut, Anne
Stenroos & Elina Pikka ja
Seniorihoiva Home Instead,
Riikka Mansikkamäki
14.10. Perhehoidosta,
Paula Korteniemi
28.10. Jalkahoitaja ja hieroja
esittäytyvät
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11.11. Tuettu vapaa-aika,
Extra-avustajat/Paula Kerola
• liikkuva päivätoiminta
tukihenkilö- ja ystävätoiminta
• kotihoidolliset työt
ja apu sairaalasta kotiutuessa
25.11. Tietokilpailu, Leon visailuja
9.12. Annan päivänä joulukahvit ja
laulellaan joululauluja

Lisätiedot: Pirkko ja Veikko
Vepsäläinen, puh. 044 356 39 42

Aika: klo 14 - 15.30
Paikka: PIONIn tilat,
Väinölänkatu 15, Tampere
Lisätiedot: Hannele Jokela
puh. 050 555 31 15,
pioni.hannele@gmail.com

Aika: 7.8. -27.11.2014
torstaisin kello 11.45 -12.45
Paikka: Viola-koti yhdistys ry:n,
Viola-kodin tiloissa osoitteessa
Juhlatalonkatu 4, 33100 Tampere
sekä Willa Violan tiloissa
Juhlatalonkatu 7, 33100 Tampere.
Ohjaaja: Liikuntatuokioissa
toimivat ohjaajina Viola-koti ry:n
fysioterapeutit.
Osallistumismaksu,
omavastuuosuus 5e/kerta.

Hengelliset ryhmät
Lempäälän hengellinen keskustelupiiri joka 3. maanantai
18.8., 8.9., 29.9., 20.10., 10.11., 1.12.,
Aika: 16.30 - 18.00
Paikka: Ehtookoto,
Katepalintie 9, Lempäälä.
Lisätiedot: Leena Laine,
puh. 050 583 23 34 ja
Markku Laine, puh. 050 592 69 16

Tampereen hengellinen keskustelupiiri joka toinen maanantai
1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11., 8.12.
Aika: klo 15.00 – 16.30
Paikka: PIONIn tilat Tampereella

Liikuntapainotteiset ryhmät
Tampereen PIONI-liikuntaryhmä
Liikuntatuokioissa tutustutaan erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin.

Syksyn 2014 ohjelma:
7.8. Allasvoimistelu, 30 min.
ja sauna, Viola-koti allas
21.8. Allasvoimistelu, 30 min.
ja sauna, Viola-koti allas
4.9. Kävellen kuntoon, 45 min.
Willa Viola Kunto Galleria
18.9. Kävellen kuntoon, 45 min.
Willa Viola Kunto Galleria
ja lähimaasto
2.10. Voimaa ja tasapainoa,
45 min.
Willa Viola Kunto Galleria
16.10. Voimaa ja tasapainoa,
45 min.
Kunto Galleria
36
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liikuntapalvelujen asiakaspalveluista, sekä kirjastoista ja kotitorilta

30.10. Kehonhuolto, 45 min.
Kunto Galleria
13.11. Kehonhuolto, 45 min.
Kunto Galleria
27.11. Rentoutus, 45 min.
Kunto Galleria

Muut tapahtumat
Maanantaikahvila
PIONI-Pirtillä,
Väinölänkatu 15, Tampere, maanantaisin klo 11 - 14. Kahvila avataan jälleen 25.8.

Ilmoittautumiset, lisätiedot ja
osallistumismaksut:
Leea Parhiala,
puh. 050 555 0014 tai
pioni.leea@gmail.com

PIONIn sääntömääräinen syyskokous 29.10.2014 klo 17 PIONIn tiloissa, Väinölänkatu 15 Tampere.

Valkeakosken omaishoitajien
jumppa/Haka-Gym kerran
viikossa jatkuu syksyllä
Viikonpäivä varmistuu myöhemmin
Aika: 16.00 – 17.00
Paikka: (entinen) Ilmarisen
monitoimisali, Kirkkokatu 6,
Valkeakoski
Osallistumismaksu 3 euroa kerta
(sis. pullakahvit jumpan päälle
”hyvässä seurassa”)

Tampereen jäsenillat joka toinen
kuukausi keskiviikkoisin, klo 17
PIONIn tiloissa, Väinölänkatu 15,
Tampere
17.9. Palveluasumisen hinta
ja laatu Tampereella
19.11. 65 vuoden ikä ja vaikutus
palvelujen saatavuuteen,
apulaispormestari
Mikko Aaltonen

Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen tarjonta:
Syksyn esite ei ole vielä valmis,
kausi alkaa syyskuussa

Muutokset tapahtumiin ovat mahdollisia, joten tapahtumia kannattaa
seurata lisäksi nettisivuiltamme,
Aamulehden tapahtumakalenterista ja muista paikallislehdistä.

Ryhmät ovat kaikille avoimia, ryhmiä
jaetaan toimintakyvyn mukaan (kevyempiä ja raskaampia.) Ilmoittautuminen ryhmiin on 7.-17.8., jolloin
myös esite jo saatavilla. Esitettä saa
liikuntapaikoilta, uimahalleilta ja
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Omaishoitajaviikon tapahtumista
ja joulujuhlista ilmoittelemme myöhemmin syksyllä.
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Tarjolla työnohjausta
omaishoitajille

T

arjoamme työnohjausta omaishoitajille yhteistyössä Viola-kodin
kanssa. Ryhmään tarvitaan vähintään
viisi osallistujaa.

ja omaishoitoon hyvin usein liittyvää
henkistä kuormittumista.
Työnohjaajana toimii Teija Vihervaara Viola-kodista. Työnohjaus ryhmälle on noin 90 - 120 minuuttia/kerta,
ja tapaamiset ovat noin 4-6 viikon välein. Omavastuuhinta määräytyy ryhmän koon mukaan, mutta on vähintään 10 euroa/kerta.

Työnohjaus on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja
uuden oivaltamista. Se on työnohjaajan ohjaamaa tavoitteellista
ja luottamuksellista pienryhmätoimintaa, jossa käsitellään omaishoitotyöhön liittyviä kokemuksia, kysymyksiä ja tunteita. Samalla tarjoutuu mahdollisuus käydä läpi vaikeitakin tilanteita ja purkaa mieltä painavia asioita. Työnohjauksen avulla
voidaan vähentää stressin tunnetta

Jos tunnet tarvitsevasi työnohjauksellista tukea raskaaseen hoitotyöhösi, ota yhteyttä, kysy lisää ja ilmoittaudu pioniry@gmail.com tai Pertti Lahti
puh. 044 377 71 74. Vastaan yhteydenottoihin 11.8.2014 alkaen.

Kesäjuhlilla Ellivuoressa 2014

Arpajaisten palkintojen
jaossa onnettarena toimi
Minttu-Maria.

Renkaanheittokisa.
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Tikkakisan tuomari
pisteitä laskemassa.

Vertaisryhmien kehittämispäivä 9.6.2014

Leea puhuu ryhmäläisille osallistamisesta.

Kehittämispäivän ryhmätyöskentelyä.

Kiitos tukijoillemme!

Nokian III Koskenmäen Apteekki
Lempäälän Keskusapteekki • Linnainmaan Apteekki

Lions Club Tampere/Näsinneula
Lions Club Tampere/Koivistonkylä

IT-Klinikka • EijaOhjelmat • Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys r.y.
• Pirkkalan kunta/Perusturva/Vanhusten palvelut
• Akaan, Lempäälän, Tuomiokirkkoseurakunnan, Kalevan ja Sastamalan
ev.lut. seurakunnat • Tampereen Adventtiseurakunta

Luvan saaja:
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI

Myöntäjä:
Pirkanmaan Poliisilaitos / Sastamalan Poliisiasema

Luvan nro ja myöntämisajankohta:
8330/014/2013 1.10.2013

Toimeenpanoaika:
1.10.2013 – 14.8.2014

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.
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.

