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KUNNIAPUHEENJOHTAJAN  PALSTA
PIONI-PERHE 10 vuotta - Onneksi on Omaishoitaja!

 

PIONI-PERHE juh-
lii tänä vuonna 
k ymmenvuot is t a 
historiaansa tee-
malla ”Onneksi on 

omaishoitaja”. Tähän on lisättävä, 
että onneksi on myös omaishoi-
tajien oma yhdistys Pirkanmaan 
Omaishoitajat ry PIONI. Kuten 
omaishoitaja on hoidettavansa 
luona, lähellä, läsnä, kanssa ja tu-
kena, samoin Pioni on omaishoi-
tajien ja omaishoidettavien kans-
sa yh dessä ja mukana elämässä. 
Sekä omaishoitajat että Pioni te-
kevät sydämen työtä rakkaudella 
ja omistautumalla.

Pioni perustettiin vuonna 2008 
tarpeeseen eli auttamaan ja tu-
kemaan omaishoitajien ja heidän 
läheistensä elämää omaishoita-

juuden aiheuttamassa elämän-
muutoksessa sekä paran tamaan 
heidän asemaansa Pirkanmaalla. 
Omaishoitajat ottivatkin Pionin 
omakseen sekä tulivat innokkaasti 
ja aktiivisesti mukaan sen toimin-
taan.

Pionissa tehdään vapaaeh-
toistyötä yhdessä, yhteistyönä ja 
yhteisvoimin. Pirkanmaalla ko-
koontuvat yli 20 vertaisryhmää 
ovat saaneet yhteistyön ansios-
ta enemmän aikaan. Yhteis työn 
hyödyntäminen ei rajoitu vain 
Pionin omaan yhdistystoimintaan. 
Omaishoitajien ja heidän hoidet-
taviensa hyvinvoinnin tukemiseksi 
ja aseman parantamiseksi samoin 
kuin omaishoitajuuden näkyvil-
le tuomiseksi julkisuudessa Pioni 
tiedottaa, verkostoituu, huolehtii 

edunvalvonnasta ja vaikuttaa yh-
teiskunnallisesti mm. pitämällä 
yhteyttä päättäjiin sekä kunnalli-
sesti, maakunnallisesti että valta-
kunnallisesti.

Pionissa on yhdessä tekemisen 
meininki ja monenlaista toimin-
taa. Pioni-Pirtin väen ja vapaaeh-
toisvoimien ansiosta toimintaa on 
idearikasta, luovaa, osaavaa ja vai-
kuttavaa. Olen kiitollinen ja ylpeä 
Pionin kymmenvuotisesta histo-
riasta, Pioni-perheen toiminnas-
sa muka na olleista sekä kaikista 
omaishoitajuutta tehneistä ja tu-
keneista henkilöistä ja yhteisöistä. 
Pioni-perhe jatkaa omaishoitajien 
läheisenä olemista ja tukemista 
heidän jaksamista arvokkaassa ja 
vaativassa työssään.

” Pioniystävien kesken 

arjen harmaus vaihtuu 

juhlahetkeksi

Pioniystävien kesken 

murhe muuttuu ilon kyyneliksi

Pioniystävien kesken 

ilo ja onni jaetaan ja sydän 

keventyneenä

taas matkaa jatketaan”

Kiitos

LÄMPIMÄT KIITOKSET  
10-VUODESTA

Aarre Aarne Alanen
Omaishoitaja
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TAMPEREEN KAUPUNGIN TERVEHDYS

Pirkanmaan 
Omaishoi-
tajat ry 

PIONI juhlii tänä 
vuonna tasavuosia. 
PIONI on vuonna 
2008 perustettu 
omaishoitajien yh-

distys, jonka tarkoituksena on toimia 
omaishoitajien ja heidän hoidetta-
viensa hyvinvoinnin tukemiseksi.

Väestömme niin Tampereella kuin 
koko Suomessa ikääntyy tuntuvas-
ti jo tulevalla vuosikymmenellä. On 
enemmän kuin todennäköistä, että 
tämä tulee lisäämään merkittäväs-
ti sosiaali- ja terveyspalvelujen tar-
vetta ja kustannuksia. Tästäkin nä-

kökulmasta omaishoidon merkitys 
on todella merkittävä. Omaishoidon 
lisääminen on yksi keskeinen keino 
hillitä kustannusten nousua. Ilman 
omaisten ja läheisten hoivaa ikäänty-
neiden laitoshoidontarve esimerkiksi 
meillä Tampereella olisi merkittävästi 
nykyistä korkeampi. Jotta tämä olisi 

myös tulevaisuudessa mahdollista, 
on omaishoitajien jaksamisesta, sosi-
aalisista verkostoista ja osaamisesta 
kyettävä huolehtimaan. PIONIn panos 
tässä kokonaisuudessa on äärimmäi-
sen huomattava. Ansaitsettekin suu-
ret kiitokset merkittävästä työstänne.

Lauri Lyly
Tampereen pormestari

Onnea tasavuosien johdosta 
ja menestystä tulevalle 

vuosikymmenelle!

     

omaishoidon 
merkitys on 

todella  
merkittävä
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Pionilla on takanaan kymmen-
vuotinen taival omaishoi-
tajien asioiden edistäjänä, 

edunvalvojana ja vertaistuen järjestä-
jänä. On ollut ilo saada toimia tiiviis-
sä yhteistyössä PIONIN kanssa kaikki 
nämä vuodet. Uskon myös, että sadat 
omaishoitajat ovat suoraan saaneet 
arkeensa apua PIONIn toiminnasta. 
Toivoa sopii, että näin on tulevaisuu-
dessakin. 

Omaishoito on tuttu asia lapsuu-
destani. Meidän perheessä asui nuo-
ruuteni ajan  kehitysvammainen se-
täni Heikki. Hänen omaishoitajiaan 
toimivat äitini ja isotäti Saara, joka eli 
meidän taloudessa viimeiset vuodet. 
Yläkoululaisena ja lukiolaisena myös 
minä sain kesät viettää aikaa ja ottaa 
vastuuta Heikistä. Ulkoiltua ainakin 
tuli hurjasti, sillä Heikki halusi pitää 
pihan järjestyksessä ja tarvittaessa 
lehdet poimittiin vaikka yksi kerral-
laan. 

Yhteiskunta ei kykenisi tarjoamaan 
laadukasta elämää vanhuksille ja 
vammaisille ilman omaishoitoa. Jos 
läheiset eivät huolehtisi toisistaan, 
niin yhteiskunta ei siihen kykenisi. 
Tyypillisesti yhdellä vanhainkodin lai-
tospaikan kustannuksella maksetaan 
6-7 omaishoitajapalkkiota. Ja laitos-
hoito ei koskaan voi korvata tutun ih-
misen läheisyyttä. 

Omaishoitajien aseman parantami-
nen on ollut eduskunnassa jatkuvas-
ti esillä. Edistystäkin on tapahtunut, 
vaikka askeleet ovat olleet pieniä. Yksi 
tärkeä asia on se, että omaishoitajal-
la on työstään oikeus hoitovapaaseen 
samaan tapaan kuin lapsia hoitavilla. 
Näin tehdään erityisesti lapsille mah-
dolliseksi hoitaa vanhempiaan viimei-
set elinvuodet. 

Tällä vaalikaudella esillä on ol-
lut erityisesti omaishoitajien omas-
ta jaksamisesta huolehtiminen. Ku-
ten jokainen omaishoitaja tietää on 
omaishoitajan työ hyvin vaativaa ja 
siksi myös oma jaksaminen on koe-
tuksella. Hallitus osoitti 70 miljoonaa 
euroa omaishoitajien lakisääteisen 
vapaan laajentamiseen, omaishoita-

jien valmennukseen ja koulutukseen, 
sekä omaishoitajille tehtäviin hyvin-
vointi- ja terveystarkastuksiin. Nämä 
ovat kaikki hyvin tärkeitä asioita. 

Tämän vaalikauden suurin uudistus 
on sote- ja maakuntauudistus, joka 
on tulossa eduskunnassa päätökseen 
kesäkuun alussa. Sote-vastuun siir-
tyessä kunnilta maakunnille myös 
omaishoitajapalkkiot yhdenmukaiste-
taan. On hyvä, että omaishoitajat ovat 
jatkossa yhdenvertaisessa asemassa 
keskenään asuinpaikasta riippumatta. 
On kuitenkin tärkeää, että palkkioiden 
taso antaa mahdollisimman monelle 
taloudellisen mahdollisuuden toimia 
omaishoitajana. Tästä huolehtimi-

nen on myös maakunnan etu, koska 
omaishoito säästää suhteessa laitos-
hoitoon merkittävästi maakunnan ko-
konaiskustannuksia. 

On tärkeää varmistaa, että sote-ja 
maakuntauudistuksessa omaishoita-
jien edut ja toimintaedellytykset Pir-
kanmaalla turvataan. Tässä asiassa on 
jälleen yhteistyön paikka PIONIN ja 
Pirkanmaan kansanedustajien välillä.  
 

Hyvää kevättä ja 
jaksamista tärkeään 

työhönne!

Arto Satonen,
Kansanedustaja ( KOK ), Pirkanmaan 
kansanedustajien puheenjohtaja

SOTE UUDISTUU - 
OMAISHOITOA TUETTAVA

Yhteiskunta ei 
kykenisi tarjoa-
maan laadukasta 
elämää vanhuk-

sille ja vam-
maisille ilman 
omaishoitoa.
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ONNEA 
PIONI  
10 - VUOTTA
Omaishoidon kehittämisessä eletään 
mielenkiintoisia aikoja.  Omaishoidon 
tarve tulee lisääntymään. Omaishoi-
tajien tueksi tarvitaan yksilöllistä ja 
räätälöityä tukea erilaisiin omaishoi-
totilanteisiin. Yhteistyön merkitys 
omaishoidon kehittämisessä omais-
järjestöjen ja sidosryhmien kanssa 
korostuu entisestään. Omaishoita-
jaliiton ja sen paikallisyhdistysten 
tärkeänä tehtävänä on tuoda kaik-
kien omaishoitajien ääni kuuluviin. 
Omaishoidon moninaisuus on haaste, 
joka tulee huomioida kaikessa toimin-
nassa.  

Paikallisyhdistykset toteuttavat 
omaishoitajien jaksamista tukevaa 
toimintaa ja omaishoitoperheiden 
etujen valvontaa toiminta-alueillaan. 
Se täydentää omaishoitoperheiden 
tuen ja palvelujen kokonaisuutta. Pai-
kallisyhdistyksistä ja omaishoitajilta 
saamme Omaishoitajaliittoon suoraan 
tietoa toiveista, tarpeista ja myös epä-
kohdista, joihin tulee tarttua sekä alu-
eellisella että valtakunnan tasolla. 

PIONISSA AKTIIVISTA 
TOIMINTAA JA 
KEHITTÄMISTYÖTÄ 

Pirkanmaan Omaishoitajat PIONIN toi-
minta on alusta alkaen ollut suunni-
telmallista. Omaishoitaja ja omaishoi-
toperheet ovat olleet toiminnan 
keskiössä. Yhteistyötä alueen kuntien, 
järjestöjen ja muiden tahojen kanssa 
omaishoitajien hyväksi on tehty mää-
rätietoisesti. Yhdistys on tarjonnut 
kohtaamispaikan, tietoa ja vertaistu-
kea, tapahtumia, retkiä omaishoitajil-

le ja omaishoitoperheille riippumatta 
ns. virallisesta ”omaishoitostatukses-
ta”.  Myös omaishoitajien vertaisryh-
mätoimintaa järjestetään laajalti eri 
puolilla Pirkanmaata.

Ympäristössä tapahtuvia muutoksia 
ja niiden asettamia haasteita ja vaiku-
tuksia omaishoitajien tukitoimintojen 
kehittämiseen seurataan aktiivisesti. 
Vakiintuneen perustoiminnan lisäksi 
yhdistys on toteuttanut monia ajan-
kohtaisia hankkeita. Esimerkkeinä 
tästä kehittämistyöstä ovat RAY:n ja 
myöhemmin STEA:n rahoittamat Mo-
nikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoi-
tajat -projekti (MoPO, vuosina 2013 
- 2016) ja 2017 syksyllä alkanut 
OPASTE-hanke (Omaishoidosta Pie-
nin Askelin työelämään). 

Kuitenkin kysyttäessä, mitä en-
simmäisenä tulee mieleen Pio-
nin toiminnasta, moni vastaa, että 
miesomaishoitajien tukeminen. Pioni 
on koko toimintansa ajan kehittänyt 
miesomaishoitajien tukemista ja mel-
ko vahvasti profiloitunut siihen. Lii-
ton paikallisyhdistyksistä Pionilla on 
jäsenistössään suhteellisesti eniten 
miehiä. Huomionarvoista on, että kun 
liiton paikallisyhdistysten jäsenis-
töstä n. 20 % on miehiä, niin vastaa-
va luku Pionin jäsenistön osalta on  
n. 32 %. Myös Pionin ensimmäi-
nen hanke (Pirkanmaan Hoi-
to-Veljet, vuosina 2011 - 2013) 
kohdentui miesomaishoitajiin. 
Tutuksi ovat tulleet Ukonpäivän 

seminaarit, miesomaishoitajien vir-
kistyslomat ja tapahtumat. Pioni on 
tehnyt miesomaishoitajien hyväksi  
pioneerityötä, jonka tuloksia on hyö-
dynnetty myös omaishoitajaliiton 
muissa paikallisyhdistyksissä. Nyt 
10-vuotiaan Pionin miesomaishoi-
tajien tukitoiminnan kehittäminen 
jatkuu Pionin aloittaessa STEA -avus-
teisen UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA 
-toiminnan 1.5.2018. 

Tervehdykseni loppuun esitän 
Omaishoitajaliiton ja itseni puolesta 
kiitokset ja onnittelut kaikille Pionin 
toimijoille;  omaishoitajille, entisil-
le ja nykyisille luottamushenkilöille, 
työntekijöille, vapaaehtoisille ja mo-
nille, monille muille mukana olleille 
ja oleville.  

Onnittelemme lämpimästi 10-vuo-
tiasta yhdistystä! Toivotamme työl-
lenne menestystä myös tulevina vuo-
sina. 

Merja Purhonen, järjestöpäällikkö
Omaishoitajaliitto ry
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Hyvä PIONI ry:n jäsen, yhteis-
työkumppani, ystävä ja tu-
kija. 10 vuodessa on tapah-

tunut niin paljon, sekä yhdistyksessä 
että Pirkanmaalla, joten yhdistyksen 
muistojen ja historiikin kokoaminen 
on ollut aikamoinen prosessi. Olen 
Pionin perustajana kaivellut vanho-
ja tiedostojani ja löytänyt yhä lisää 
alkuaikojen hallituksen pöytäkirjoja 
ja valtaisan määrän valokuvia Pio-
nin vuoden 2008 syysjuhlasta, josta 
on valokuvia tässä juhlanumerossa. 
Mutta palataan hiukan ajassa taakse-
päin…

Pirkanmaan Omaishoitajat ry pe-
rustettiin 22.2.2008 Siperian Nostal-
gia-kahvilassa. Kutsuin tuona päivänä 
minulle tärkeitä ihmisiä kahvilaan ja 
allekirjoitimme yhdistyksen perus-
tamisasiakirjan. Perustamisasiakirjan 
allekirjoittivat Aila Dündar- Järvinen 
(pj), Aarre Alanen (vpj), Hilkka Sa-
lovuori, Veikko Vepsäläinen, Tuula 
Westman ja Eine Aureusva. Yhdis-
tysrekisteriin PIONI ry rekisteröitiin 
6.5.2008. Me kaikki olimme olleet 
mukana Tampereen seudun omaishoi-
tajissa, monet meistä puheenjohtaji-
na. Meille tuli kuitenkin yhteinen halu 
perustaa oma omaishoitajayhdistys 
koko Pirkanmaan alueelle. Ensimmäi-
sessä hallituksessa olivat mukana pe-
rustajajäsenten lisäksi Raimo Hakala 
ja Maire Rantala.

Hallituksen kokouksia pidettiin 
kerran kuukaudessa, kokoonnuimme 
toistemme kotona tai kerhohuoneis-
sa. Aloitimme siis aivan nollasta, ra-
haa ei myöskään ollut käytettävissä, 
joten nyyttikestiperiaatteella toi-
mittiin. Teimme kaiken itse talkoilla, 
innostusta ja energiaa riitti, vaikka 
monet meistä itsekin olivat lähei-
sensä omaishoitajia. Teimme uutta 
yhdistystä tunnetuksi kaikin tavoin 
ja etsimme yhteistyökumppaneita. 

Vertaistukiryhmätoiminta käynnistet-
tiin nopeasti ja UKKORYHMÄ aloitti 
toimintansa. Saimme marraskuussa 
2008  merkittävän rahalahjoituksen 
toiminnan käynnistämiseksi Noki-
an omaishoitajien hyväksi. PIONI ry 
liittyi ensimmäisen toimintavuonna 
laajaan, erityisesti ikäihmisille tarkoi-
tettuun Elonpolkuja-verkostoon. Li-
säksi minut valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtajana Elonpolkuja-verkoston 
koulutustyöryhmään sekä suunnit-
teluryhmään. Yhdistys hyväksyttiin 
vuoden 2008 lopussa Omaishoitajat 
ja läheiset- liittoon. Kun yhdistyk-
semme oli muutaman kuukauden 
ikäinen, pidimme syysjuhlan / info-
tilaisuuden, jota vietettiin 4.10.2008 
Metsossa. Puhujiksi saimme silloisen 
pormestari Timo P. Niemisen ja 
useat kansanedustajat kun-
nioittavat tilaisuutta läs-
näolollaan. Ensimmäiset 
vuodet olivat yhdistyk-
sen toimintamuotojen 
kehittämisen aikaa. 
Olin vuodet 2008 

ja 2009 puheenjohtajana, mutta sit-
ten minua pyydettiin Mielenterveys-
yhdistys Taimi ry:n puheenjohtajaksi, 
jossa toimin peräti 8 vuotta. 

Kun katsoo tätä kulunutta 10 vuot-
ta, PIONI ry:n kehitys ja kasvu on ol-
lut huimaa. Jäsenmäärä on kasvanut 
sadoilla jäsenillä, vertaisryhmiä on 
13 kunnan alueella, useita projekteja 

PIONI- PERHE TÄYTTÄÄ 
10 VUOTTA !

PIONI ry:n 
kehitys ja kasvu 

on ollut  
huimaa
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Kukat, eri sävyjä 
- yksinkertaisesta 
kerrannaiseen -
- kasvupaikan tulisi 
olla aurinkoinen ja 
lämmin 
 - maaperä vahva, 
ravinteinen.
”Kun pionin saa 
alkuun se kasvaa 
hienosti”
          
Tietoa ja tukea 
Sinulle Omaishoitaja                     
       Pioni 

on ollut vuosien aikana, työntekijöi-
tä on useita; lisäksi vapaaehtoiset ja 
ryhmänohjaajat, joita ilman yhdistys 
ei toimisi. Pyrkimyksenä on ollut ja 
on edelleen, että  PIONI ry kasvaa ja 
kukoistaa koko Pirkanmaan alueella.   
Haluan kiittää omasta puolestani tei-
tä kaikkia, jotka olette olleet mukana 
Pirkanmaan Omaishoitajien taipaleel-
la mukana vaikuttaen arvokkaalla pa-
noksellanne siihen, että yhdistys on 
saavuttanut sen aseman järjestöken-
tässä, joka sillä tällä hetkellä on. 

Tähän loppuun haluan ottaa lop-
pukatkelman syysjuhlassa 4.10.2008 
pitämästäni puheesta, jonka löysin 
koneeni tiedostosta:

”Toimintamme ohjenuorana on: 

Haluaisin kiittää jäseniämme siitä 
suuresta työstä, mitä he ovat tehneet 
yhdistyksemme ja tämän syysjuhlan 
eteen. Meillä on todella hyvä porukka 
tekemässä tätä työtä. Me nauramme 
ja itkemme yhdessä, mutta yhdessä 
eteenpäin koko ajan kuljetaan. Suurin 
osa jäsenistämme on itse omaishoi-
tajia. En voi muuta kuin hämmästellä 
sitä energiaa ja tarmoa, jota heillä on. 
Raskaan hoitotyön ohella he jaksavat 
vielä tehdä työtä muiden omaishoita-
jien ja yhdistyksemme eteen. Suurkii-
tos teille!”

Nämä 10 vuotta sitten lausuma-
ni sanat ovat ajankohtaiset, vieläkin. 
Alla Pionin kuva ja teksti ensimmäi-
sestä esitteestämme:

KAIKESSA  
TOIMINNASSAMME 
PYRIMME SIIHEN, 

ETTÄ  
OMAISHOITAJA ON 
YKKÖNEN. HEIDÄN  

TOIVEENSA JA 
 HYVINVOINTINSA 

OHJAAVAT  
TOIMINTAAMME

Aila Dündar-Järvinen, Pioni ry:n perustajajäsen
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”Pirkanmaan Omaishoita-
jat ry Pioni perustettiin 
vuonna 2008 tarpee-

seen” on kunniapu heenjohtaja Aarre 
Alasen tunnetuksi tekemä aloitus Pio-
nin esittelyssä. Yhdistyksen vuoden 
2010 toimintakertomus alkaa tämän 
tarpeen luonnehdinnalla. ”Yhdistyksen 
tarkoituksena on toimia omaishoita-
jien ja heidän hoidettaviensa fyysisen 
ja henkisen hyvinvoinnin tuke miseksi, 
aseman parantamiseksi sekä edistää 
ja kehittää omaishoitajien, vanhusten, 
vam maisten sekä pitkäaikaisairaiden 
palveluita, virkistystoimintaa, edun-
valvontaa ja tukitoi mia.” Tähän viite-
kehykseen liittyen erittelen ja luon-
nehdin toimintakertomusten pohjalta 
Pionin historian ja toiminnan keskeisiä 
kehitys- ja muita piirteitä.

Aarre Alanen, Eine Aureusva, Aila 
Dündar-Järvinen, Hilkka Salovuori, 
Veikko Vepsäläinen ja Tuula Westman 
kokoontuivat 22.2.2008 perustamaan 
Pirkanmaan Omais hoitajat ry (Pio-
nin). He sekä Raimo Hakala ja Maire 
Rantala muodostivat yhdistyksen 
ensimmäisen hallituksen. Yhdistysre-
kisteriin Pioni rekisteröitiin 6.5.2008. 
Seuraavana vuonna yhdistys hyväk-

syttiin Omaishoitajat ja läheiset -liit-
toon.

Omaishoitajat ottivat Pionin omak-
seen ja lähtivät aktiivisesti mukaan 
sen toimintaan. Tätä osoittaa jäsen-
määrän ripeä kasvu. Vuoden 2011 
lopussa oli 92 jäsentä ja seuraavan 
vuoden lopussa heitä oli181. Vuoden 
2013 lopussa jäsenmäärä oli kohon-
nut 287:ään ja seu raavan vuoden lo-
pussa 392:een. Vuoden 2015 lopussa 
jäseniä oli 454. Vuonna 2016 jäsen-
määrän kasvu hidastui ollen vuoden 
lopussa 465. Viime vuonna jäsenmää-
rä pysyi lähes sa mana ollen vuoden 
lopussa 463.

Ihmiset tekevät yhdistyksen ja luo-
vat sen toiminnan. Onnistunut toi-
minta ja jäsenmää rän nopea kasvu 

ovat pitkälle yhdistyksen hallituksen 
osaamisen ansiota. Yhdistyksen en-
simmäisen hallituksen puheenjoh-
tajana oli Aila Dündar-Järvinen ja 
varapuheenjohtajana Aarre Alanen. 
Yhdistyksen ensimmäinen sihteeri 
oli Tuula Westman ja ensimmäinen 
talou denhoitaja Hilkka Salovuori. 
Vuodesta 2010 Aarre Alanen jatkoi 
Aila Dündar-Järvisen työ tä puheen-
johtajana. Syksyllä 2017 Alanen luo-
vutti vuorostaan puheenjohtajuuden 
Dündar-Järviselle. Samassa yhteydes-
sä Aarre Alanen valittiin Pionin kun-
niapuheenjohtajaksi. Alasen jälkeen 
varapuheenjohtajina ovat olleet Jaana 
Holm, Veikko Vepsäläinen, Matti He-
lin ja Jari Pirhonen. Pirhosen jälkeen 
tämän vuoden alussa hallitus valitsi 
varapuheen johtajakseen Aarre Ala-
sen.

Edellä mainittujen lisäksi hallituk-
sen jäseninä ovat olleet ja/tai ovat 
Riitta Aavajoki, Ossi Aho, Eine Au-
reusva, Elisa Hiltunen, Tiina Holm, 
Jyri Keränen, Terhi Kiemunki, Riitta 
Kuismanen, Katja Korpela, Sari Laaki, 
Pertti Lahti, Markku Leinonen, Mar-
jut Lemivaara, Leo Levanen, Riitta 
Levänen, Juha Luoto, Seija Moilanen, 

PIONIN  HISTORIAN  
KESKEISIÄ  PIIRTEITÄ

 
Ihmiset tekevät 
yhdistyksen ja 

luovat sen  
toiminnan

12.12.2014 Perustajajäsenten joulukahvitilaisuus Pioni-pirtillä
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Raija Naumanen, Sari Nousi maa, Il-
mari Nurminen, Sirpa Salin, Anneli 
Salonen, Merja Sirola ja Voitto Väns-
kä. Eine Aureusva sai vuonna 2011 
Omaishoitajat ja läheiset -liiton hal-
lituksen huomionosoituksen pitkään 
jatkuneesta omaishoitajuudesta ja 
vapaaehtoistoiminnasta.

Pionin ensimmäinen osoite oli Sata-
makatu 7 eli yhdistyksen puheenjoh-
tajan silloinen kotiosoite. Seuraava 
toimipaikka oli Tampereen Kristilli-
nen Työväenyhdistys ry:n huoneis to 
Papinkatu 19:ssä. Kesäkuun alussa 
2011 yhdistys vuokrasi toimitilan Hä-
meenpuisto 16:sta. Tampereen kes-
kustasta Pioni siirtyi 1.12.2011 Tam-
melan kaupunginosaan Kuller vonkatu 
21:een. Syyskuun alussa 2014 viettiin 
uusien tilojen, Pioni-Pirtin tupaantu-
liaisia Väinölänkatu 15:ssä.

Pionin toiminta-alueena oli alun al-
kaen koko Pirkanmaa. Syksyllä 2008 
yhdistys sopi yhteistyömuodoista 
Vammalan SPR:n kanssa ja ensimmäi-
nen Pionin oma vertaisryhmä Sasta-
malassa aloitti syksyllä 2013. Vuonna 
2011 Valkeakosken Seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry liittyi Pirkanmaan 
Omaishoitajat ry Pioniin. Samana 
vuonna Pionin vertaisryh mätoiminta 
alkoi myös Ikaalisissa sekä Lempää-
lässä ja seuraavana vuonna Akaassa, 
Kangasalla ja Mänttä-Vilppulassa.

Pionin toiminta on ollut alusta al-
kaen monipuolista kuitenkin siten, 
että vertais(tuki) ryhmätoiminta ja 
sen saaminen kattamaan koko Pir-
kanmaan on ollut keskeinen tavoite 
ja tehtävä. Nyt Pionin vertaisryhmät 
kokoontuvatkin lähes 20. kunnassa. 
Tässä on onnistuttu pitkälle paikal-
listen vapaaehtoisten ohjaajien an-
siosta. Alusta alkaen lähes kaikki toi-
minta projekteja ja hankkeita lukuun 
ottamatta on ollut vapaaehtoistyötä. 
Ensimmäiset vertaisryh mät olivat 
Pioni yhdessä -vertaistukiryhmä ja 
Pioni Ukko -ryhmä Tampereella sekä 
Pioni Sävel -ryhmä Kangasalla, Pioni 
Valo -ryhmä Lempäälässä, Pioni Puro 
-ryhmä Nokialla ja Valkeakosken yh-
teistyöryhmä. Seuraavina vuosina 
vertaisryhmiä perustettiin eri puolille 
Pirkanmaata.

Kulttuurin saralla Anneli Salosen 
perustama Pioni Sanaiset -runoryhmä 
aloitti yhdis tyksen taiteellisen har-
rastustoiminnan. Matkan varrella ru-
noryhmä muutti nimensä Runo ryhmä 
Torniksi. Eri kulttuureihin tutustumis-
ta edustivat vuosina 2015-2016 pi-

detyt ruoka kulttuurien iltapäivät eli 
slaavilaisten ruokien, suomalaisten 
ruokien, karjalaisten ruokien, lappi-
laisten ruokien ja intialaisten ruokien 
päivät Pioni-Pirtillä. Pekka Kankko-
sen aloitteesta maaliskuussa 2012 
Lempäälän Kierimossa järjestetystä 
pilkkitapahtumasta tuli perinteinen 
kevään kalaruokapäivä.

Leena ja Markku Laine ryhtyivät 
syksyllä 2011 ohjaamaan Pionin Lem-
päälän hengel listä keskustelupiiriä ja 
seuraavana vuonna Pirkko ja Veikko 
Vepsäläinen alkoivat ohjata Pionin 
Tampereen hengellistä keskustelupii-
riä. Keväällä 2013 hengelliset keskus-
telupiirit kokoontuivat ensimmäiselle 
yhteiselle ja siitä perinteiseksi tapah-
tumaksi muodostuneelle hengellisel-
le virkistyspäivälle Hauhon Vähäjär-
ven lomakotiin.

Liikuntakin kuului alun alkaen Pio-
nin toimintaan. Vuonna 2014 Pionin 
Tampereen liikuntaryhmä ja Valkea-
kosken jumpparyhmä alkoivat kokoon-
tua säännöllisesti. Pionilaiset liikkuivat 
myös retkeillen. Ensimmäinen retki 
Eduskuntaan oli jo huhtikuussa 2009, 
kun Ukkoryhmä Aarre Alasen johdolla 
teki kevätretken Helsinkiin.

Toimintansa alkuvaiheessa loka-
kuussa 2008 Pioni piti Kaupungin-
kirjasto Metsossa syysjuhlan, joka 
oli samalla yhdistyksen tiedotus-
tilaisuus. Seuraavan vuoden joulu-
kuussa samassa paikassa yhdistys 
järjesti seminaarin aiheesta ”Miten 
voit omaishoitaja tällä hetkel lä?” En-
simmäinen yhdistyksen toiminnan ke-
hittämispäivä pidettiin maaliskuussa 

2009. Vuonna 2013 aloitettiin vertai-
sohjaajien koulutuspäivien pitäminen 
vuosittain. Ensimmäi nen jäsenlehti 
julkaistiin maaliskuussa 2009 ja vuo-
den loppuun mennessä oli ilmestynyt 
kolme lehteä.

Syksyllä 2015 ideoitu Pioni-Akate-

mia alkoi järjestää omaishoitajuutta 
käsitteleviä kaikille avoimia luento- 
ja keskustelutilaisuuksia Tammelan 
koululla. Keväällä 2016 Pioni-Akate-
mia piti lisäksi avoimia luentotilai-
suuksia Hämeenkyrössä, Lempäälässä 
ja Sastamalassa.

Pioni on onnis-
tunut yhdistä-
mään huvin ja 
hyödyn rentout-

tavaksi tera-
peuttiseksi voi-
mistumiseksi.
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Pioni on onnistunut yhdistämään 
huvin ja hyödyn rentouttavaksi tera-
peuttiseksi voi mistumiseksi. Vertais- 
ja muun ryhmätoiminnan ohella eten-
kin Lavajärven Päivölässä kesä kuun 
alussa 2011 vietetystä Rantakoivun 
alla -kesäjuhlasta tuli vuosi vuodelta 
enemmän vä keä ympäri Pirkanmaata 
koonnut suurjuhla. Kesäjuhlan lisäk-
si odotettuja vuosittaisia tapah tumia 
vuodesta 2009 alkaen ovat joulujuh-
lat, suvi- ja kesäretket, omaishoita-
jien kirkkopyhät ja omaishoitajavii-
kon tilaisuudet. TAYSin mieshoitajien 
perustama Tehoherrojen saunalaut-
tayhdistys ryhtyi kesällä 2014 tar-
joamaan Pionin jäsenille saunalaut-
taristeilyjä Pyhäjärvellä. Pioni-Pirtin 
maanantaikahvio, myöhemmin Pio-
ni-kahvio avasi ovensa keväällä 2013. 
Suo men satavuotista itsenäisyyttä 
juhlittiin Itsenäisyyspäivän vastaan-

otolla 5.12.2017 Pioni-Pirtillä.
Pionin historiassa on korostunut 

muita omaishoitajayhdistyksiä enem-
män miesomais hoitajatoiminta. Ukko-
ryhmän kevätretkellä 2014 Rudolfin 
Keitaalle Sastamalaan virisi aja tus 
järjestää syyskauden avajaisiksi Ve-
netsialaiset siellä ja tästä tuli suosittu 
jokasyksyinen perinne. Keväällä 2011 
käynnistynyt Pionin Hoito-Veljet -pro-
jekti oli mukana sekä kevääl lä 2012 
ensimmäisen kerran pidetyn Ukonpäi-
vän seminaarin että seuraavana vuon-
na aloi tettujen Miesten Tampere -ta-
pahtumien järjestämisessä. Miesten 
Tampere -tapahtumassa Sampolassa 
7.11.2015 Aarre Alanen palkittiinkin 
Vuoden miestoimija -palkinnolla.

Pioni alkoi alusta alkaen verkos-
toitua ryhtymällä yhteistyöhön sa-
manlaisiin päämää riin pyrkivien ja 
yhdistyksen tavoitteita tukevien hen-
kilöiden, järjestöjen, yritysten ja viran-
omaisten kanssa. Muutamia mainiten 
vuonna 2009 yhdistys liittyi Tampe-
reen kaupungin Elonpolkuja -verkos-
ton jäseneksi ja vuonna 2013 yhdistys 
oli mukana Tampereen Järjestö jen 
Talo -kumppanuushankkeessa, sit-
temmin Kumppanuustalo Artteli ry:n 
perustamisessa. Joulukuussa 2009 
Pioni osallistui ensimmäisen kerran 
Aamulehden joulumyyjäisiin Tampe-
re-talossa. Syksyllä 2014 Pionin ja 
Kotitorin yhteistyönä järjestämä Tam-
melan korttelikerho aloitti kokoontu-
miset Pioni-Pirtillä.

Yhdistyksen ensimmäinen, RAY:n 
avustama Hoito-Veljet -projekti käyn-
nistyi kevääl lä 2011 ja jatkui vuoden 
2013 loppuun. Projektin tavoitteena 
oli saada miesomaishoitajille moni-

puoliset ja hoitovarmuutta lisäävät 
toimintatavat. Vuosina 2012-2103 
projekti järjesti miesomaishoitajille 
17 voimaviikkoa Ikaalisten kylpylässä. 
Projektin koulutukselliseksi osuudek-
si rakennettiin tiedollinen ja taidolli-
nen ”eväsreppu”, johon sisältyi mm. 
ruoanval mistus- ja kodinhoitotaidot. 
Projektin puitteissa saivat alkunsa 
vuosittaiset Ukonpäivän seminaarit. 

Vuosina 2013-2016 toteutetun, 
RAY:n avustaman Monikulttuuriset 
Pirkanmaan Omaishoitajat (MoPO) 
-projektin tarkoituksena oli inte-
groida venäläis- ja virolaistaustai-
sia omaishoitajia sekä suomalaiseen 
omaishoitojärjestelmään että yhdis-
tystoimintaan. Projektin tuotoksena 
julkaistiin Opas omaishoitajille sekä 
suomeksi että venäjäksi.

Pionin kolmas projekti on elokuus-
sa 2017 käynnistynyt, STEA:n rahoit-
tama Opaste -hanke ”Omaishoidosta 
pienin askelin työelämään”. Vuoden 
2020 lopussa päättyvä hanke pyrkii 
tunnistamaan omaishoitajien työllis-
tymistarpeet ja -toiveet sekä paran-
tamaan heidän toimintakykyään ja 
jaksamistaan. Pioni sai STEA:lta avus-
tuksen myös tänä keväänä alka vaan 
Ukkohoivaa Pirkanmaalla -toimin-
taan, joka työllistää hankekoordinaat-
torin ja toi minnanohjaajan.

Pionin historia osoittaa, että yh-
distys on toteuttanut perustamisvai-
heessa asetetun toi minnan tavoitteen: 
”Yhdistyksen toiminnan ohjenuorana 
on: Kaikessa toiminnassamme pyrim-
me siihen, että omaishoitaja on ykkö-
nen. Heidän toiveensa ja hyvinvoin-
tinsa ohjaavat toimintaamme.”
Leo Levanen
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Kuvat: Eevi Konttinen

HOIVA- JA

SAIRAANHOITAJAPALVELUT

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

SAATTO- JA ULKOILUAPU,
KODINHOITO JA

SIIVOUSPALVELUT

AASIOINTIPALVELUT

LASTENHOITOPALVELUT

TOIMINTATUOKIOT KOTIIN

RUUANLATTO, LEIVONTA

KYLVETYSAPU

ME ARVOSTAMME TYÖTÄSI JA LÄHEISTÄSI. 
TARJOAMME AURINKOISEN JA TURVALLISEN PALVELUN.

OMAINEN, ARVOSTATHAN ITSEÄSI?

KAIKKI APU KOTIIN
SIIVOUKSESTA SAIRAANHOITOON

www.valkokultahoiva.fiinfo@valkokultahoiva.fi

 044 9812301 
ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

AURINKOISEN 
PALVELUN AMMATTILAISET
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Oma omaishoitajuuteni alkoi 
jo v.1976, jolloin vaimoni 
ajoi kolarin ja siitä jäi hä-

nelle pysyvät vammat. Hetkellä, jol-
loin olimme ostaneet oman asunnon 
Tampereelta, ja olimme avaamassa 
uutta huoltoasemaamme Nekalaan.                                                                                                                 
Omaishoitajuuteni ei ole ollut fyy-
sisesti raskasta, mutta psyykkisesti 
kyllä.  

Omaishoidon tukea olen saanut kui-
tenkin vasta v. 2003 alkaen. Aiemmin-
kin olisin varmasti jo tuen saanut, jos 
olisin ollut tietoinen mahdollisuudes-
ta hakea tukea.

Vertaistukiryhmämme perustettiin 
8 vuotta sitten, joten olemme kak-
si vuotta nuorempi kuin Pirkanmaan 
Omaishoitajat ry Pioni. Alku oli kivik-
koista, koska vain kaksi henkilöä liit-
tyi Pioniin, minä ja Pentti Peltonen. 
Pikkuhiljaa toiminta kasvoi siten, että 
meitä on nyt viisikymmentä jäsentä. 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
ja aktiivisia kokoontumisissa kävijöi-
tä on 15-20 henkilöä. Paikalla juo-
daan kahvit ja syödään hyvät pullat. 
Suunnittelemme tulevaa ohjelmaa ja 
keskustelemme kutakin koskevista 
asioista, suruista ja murheista, iloa ja 
toivoa unohtamatta.

Perinteisiksi ohjelmiksi on tullut ke-
vätrieha, kesäteatteri sekä joulujuhla 

hyvine jouluruokineen ja kinkkuarpa-
jaisineen. Näihin tilaisuuksiin myös 
hoidettavat ovat tervetulleita, joten 
väkeä on noin kolminkertainen määrä 
verrattuna kuukausikokouksiin.

Tämän lehden ilmestymisen aikoi-
hin onkin seuraava kevätriehamme 
Sastamalan Vammalan rantasaunalla 
17.5. Alustavasti ohjelmassa on keitto-
lounas, sen jälkeen on Pionin puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan, sihtee-
rin ja UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA 
-toiminnan työntekijöiden esittely. 
Seuraavaksi siirrymme saunomaan, 
uimaan ja paistamaan makkaraa nuo-
tiolla ja lopuksi juodaan pullakah-
vit. Ohjelma tarkentuu lähempänä, 
muttei valitettavasti ehdi lehteen.                                                                                                                               
Heinäkuussa menemme kesäteatte-
riin Hämeenkyröön, Irwin musikaaliin. 
Syyskauden alettua alamme suunni-
tella jo perinteistä Joulujuhlaamme 
Ruokaravintola Servissä. Sitä ennen 
on kuitenkin vielä Omaishoitajavii-
kon kirkkopyhä, tänä vuonna 25.11. 
Tyrvään Kirkossa. Seurakunta tarjoaa 
kirkkokahvit pullan kera. 

Tästä lehdestä löytyy myös erään 
jäsenemme haastattelu sekä kosket-
tava runo. s.33.

Lämpimät kiitokset kaikille toimin-
tamme tukijoille!

SASTAMALAN VERTAISTUKIRYHMÄN 
TERVEISET

Toivotan kaikille 
Omaishoitajille ja 
-hoidettaville sekä 
hoitosuhteesta jo 
luopuneille hyvää 

kesää!

Voitto Vänskä

Ryhmämme toi-
vottaa lämpimät 
Onnittelut 10 

vuotta täyttäväl-
le Pirkanmaan 

Omaishoitajat ry 
PIONILLE!
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Omaishoito on koko yhteis-
kunnassa laajasti näkyvää, 
lukuisia perheitä ja viran-

omaisia koskettavaa toimintaa. Sen 
palvelut ovat keskittyneet lähinnä 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mutta 
nyt näyttää ilmeiseltä, että omaishoi-
don huomioiminen kaikessa julkisessa 
suunnittelussa, resursoinnissa ja toi-
minnassa on tullut entistä tärkeäm-
mäksi. Näitä vaatimuksia lisäävät mm. 
väestön ikääntyminen, palveluraken-
teen muutokset, teknologian tuomat 
haasteet ja mahdollisuudet, lääketie-
teen suuret saavutukset, terveys- ja 
sosiaalihuollon säästövaatimukset ja 
ihmisten kohonneet odotukset erityi-
sesti hyvinvointiin ja turvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä puhumatta-
kaan rikollisuuden ja terrorismin ai-
heuttamista huolista. Tarvitaan myös 
entistä enemmän kansainvälistä yh-
teistyötä ja muiden kulttuurien tun-
temusta. Kokemustieto, joka välittyy 
erinomaisesti vertaistukitoiminnassa, 
tutkimus ja kansainvälinen yhteis-
työ ovat välttämättömiä tienviittoja 
omaishoitajuuden kehittymisessä. 

Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI 
ry on koko kymmenvuotisen järjes-
tötaipaleensa ajan omalta osaltaan 
etsinyt vastauksia sekä omaishoidon 
ajankohtaisiin ongelmiin että tule-
vaisuuden vaatimuksiin..Vastauksia 
on etsitty muun muassa koulutus- ja 
tutkimusyhteistyöstä Tallinnan yli-
opiston Sosiaalityön Instituutin kans-
sa. Yhteistyö on perustunut useiden 
vuosikymmenten aikana erityisesti 
aikuiskasvatuksen ja sosiaalipolitiikan 
saroilla rakentuneeseen luottamuk-
seen mm. Viron ja Suomen yhteisissä 
EU-projekteissa. Luottamus asiantun-
temukseen ja kykyyn viedä suunnitel-
mat päätökseen on ehdottoman tär-
keä voimavara, jonka pohjalta on ollut 
hyvä ja antoisa jatkaa myös omaishoi-
don kehittämistä. PIONIn hallitus on 
puolestaan tukenut tätä pääasiassa 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa kan-
sainvälistä yhteistyötä omilla päätök-
sillään.

Tavoitteena on ollut avata tieteen, 
tutkimuksen ja yhteistyön antamia 

mahdollisuuksia omaishoitajuuden 
kehittymiselle. Tutkimus yhdistää 
teoriaa ja kokemusta ja voi siten lisätä 
lukuisten arjen toimintojen hallintaa. 
Tämä voi avata myös keskusteluväyliä 
ihmisten välillä yhteiskunnan ja kan-
sainvälistymisen suuntaan. Kaiken ke-
hittämistyön tarkoitus on omaishoita-
jien ja heidän hoidettaviensa aseman 
ja hoivan parantaminen. Parhaim-
millaan tutkimus antaa omaishoita-
juudelle luottamusta, arvostusta ja 
näkyvyyttä. Sitä kautta voidaan saa-
da parempaa lainsäädäntöä ja myös 
taloudellista tukea omaishoitajille ja 
hyvää hoitoa hoidettaville.

Konkreettista suunnittelua ja semi-
naareja on järjestetty muun muassa 
PIONI-pirtillä, Tampereella ja Vanhus-
ten Itseapu- ja Neuvontayhdistyksen 
tiloissa Vanhusten päiväkeskuksessa 
Tallinnassa. Parhaat kiitokset näiden 
paikkojen henkilökunnalle erinomai-
sista käytännön järjestelyistä.

Sekä suunnittelussa että toteu-
tuksessa ovat olleet mukana ohjaaja, 
sosiaalityöntekijä Lea Viires, koke-
musasiantuntija, sosiaaliohjaaja Raija 
Naumanen, PIONIn vapaaehtoistyön-
tekijä, FT, KT, dosentti Leo Levanen 

ja yliopiston lehtori, tohtoriopiskelija 
Koitu Saia.

Olemme edistäneet omaishoidon 
asiaa antamalla toisillemme tietoja ja 
kokemuksia sekä tieteellisestä ajatte-
lusta ja tutkimustuloksista että hyvis-
tä arjen käytännöistä. Tutkimustietoa 
tarvitsevat myös meidän arkielämän 
toimijoiden lisäksi lainsäädännön, 
koulutuksen ja tiedotuksen kehittäjät 
sekä viranomaiset meillä Suomessa ja 
Virossa.

PIONIn kymmenvuotisjuhla on 
meille allekirjoittaneille kansainväli-
sen yhteistyön, luottamuksen ja tut-
kimuksen juhla.

Esitämme Lämpimät Onnittelumme 
koko Itsenäisyyden satavuotista tai-
valta juhlivalle Eestin kansalle!

Aarre A. Alanen  
Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI r.y.  
Puheenjohtaja vuosina 2009-2017 
Taimi Tulva 
Professori
Tallinnan yliopisto 
Anneli Salonen 
Omaishoitaja, rehtori, emerita 
Pirkanmaan OmaIshoitajat PIONI ry. 
Hallituksen jäsen 2009- 2015 

TIENVIITTOJA 
OMAISHOITAJUUTEEN

Runoryhmä Tornin avajaiset PIONI-pirtillä 14.9.2017.
Professori Taimi Tulva (oik.) toi avajaisiin tervehdyksen Tallinnan yliopistosta. 

Tervehdyksessä hän sanoi runojen auttavan meitä ymmärtämään paremmin sekä toisiamme 
että yhteiskuntaa. 

Kuvassa vas. Anneli Salonen Kuvan otti: Heini Alajakku
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Hoidamme läheisesi kuin 
toivoisimme itseämme hoide�avan
Tarvitsetko aidos� asiakkaasta väli�ävää apua ja tukea arkeen?
Asiakkaan etu, laatu ja vastuullisuus ohjaavat aina Koskihoivan toimintaa.
Tuomme palvelut ko�isi ja voit maksaa myös palvelusetelillä.

Soita ja kysy lisää: 050 330 0099

www.koskihoiva.fi



18 Kesä 2018 • jäsenlehti nro 18

UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA -TOIMINTA

Pionin 10 v. juhlia järjestet-
täessä on ilo kertoa teille 
kaikille Pionin jäsenille, tu-

kijoille sekä muuten omaishoitajuu-
desta kiinnostuneille, että yhdistys 
sai STEA myöntämän UKKOHOIVAA 
PIRKANMAALLA -toimintaan kohden-
netun kolmivuotisen toiminta-avus-
tuksen. Toiminnan oli tarkoitus alkaa 
jo maaliskuussa, mutta sopivien ti-
lojen puute siirsi hieman toiminnan 
aloittamista. Pionin tekemää työtä 
miesomaishoitajien eteen on arvos-
tettu aina ja arvostetaan edelleen.  
Vaikka miehiä omaishoitajina on vä-
hemmistö (n.25%), Pionin jäsenistä 
n.40% on miehiä. UKKOHOIVAA PIR-
KANMAALLA –toiminnan kohderyh-
mänä ovat koko Pirkanmaan alueen 
nykyiset ja hoitosuhteensa jo päät-
täneet miesomaishoitajat. Haluamme 
erityisesti tavoittaa yksin asuvia mie-
hiä, joiden hoitosuhde on päättynyt 
sekä omaishoitajia, joilla ei ole virallista 
omaishoitajan statusta.

Hankkeen kokonaisvaltaisena 
tavoitteena on miesomaishoita-
jien yhteisöllisyyden lisääminen, 
jolla pyritään ehkäisemään sosi-

aalisten ongelmien syntymistä, 
parantamaan yleistä hyvinvoin-
tia sekä lisäämään toimintakykyä.                                                                                                                          
Yksi toiminnan tärkeimmistä ta-
voitteista on miesomaishoitajan 
rooliin liittyvän tiedon, taidon ja 
itsetuntemuksen kasvu. Tähän ta-
voitteeseen päästään monin kei-
noin. Ensinnäkin jatkamalla ja ke-
hittämällä Pirkanmaan Hoito-Veljet 
-projektin toimintamuotoja sekä 
ideoimme ja toteutamme uusia toi-
mintamalleja. Näissä uusissa toimin-
noissa kuuntelemme herkällä korvalla 
miesomaishoitajien toiveita ja tarpei-
ta; toki valmiiksi suunnitellut suu-
remmat linjaukset ovat jo olemassa.                                                                                                                                
Pionin uusien toimitilojen avajaistilai-
suutta vietämme perjantaina 10.8. klo 
12-18, kts. s.19. Tilaisuus on samalla 
myös UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA 
-toiminnan avajaistilaisuus. Toimintaa 
kokoonnumme suunnittelemaan yh-
dessä torstaina 30.8.2018 Pioni-pirtil-
lä klo 12 – 15. Se on hyvin vapaamuo-
toinen keskustelutilaisuus, ja samalla 
Pionin Ukkoryhmä muuttaa nimensä 
Pionin miesverkostoksi. Toivomme 
tähän tilaisuuteen runsaasti osal-

listujia ympäri Pirkanmaan, jolloin 
saamme heti toiveenne kartoitettua! 
UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA toteu-
tetaan laajalla alueella, ja haluamme 
saada myös maakunnan omaishoi-
tajien äänen kuuluviin. Tilaisuudesta 
ilmoitus s.19. Jalkaudumme koko toi-
minta-alueelle heti toiminnan alusta 
alkaen. Tulemme tekemään myös ky-
selyitä miesomaishoitajille, joten kar-
toitamme toiveita ja tarpeita monella 
tavalla. Täten tilaisuuksiin tuleminen 
ei ole ainoa mahdollisuus päästä ker-
tomaan mielipiteensä. Ymmärrämme 
hyvin omaishoitajien haasteet päästä 
lähtemään kotoa.                                                  

Projektin edistyessä ja kokemus-
ten karttuessa tavoitteena on tuottaa 
miesomaishoitajien näkökulmasta 
kehitetty toimiva ja hyödyllinen tieto-
paketti. Kaiken tämän kokemuksen ja 
tiedon jakamisen aloittaminen muille 
omaishoitajayhdistyksille sijoittunee 
vuodelle 2020. Tietysti haluamme, 
että informaation jakaminen vakiin-
nuttaa paikkansa yhtenä toiminta-
muotona jatkossakin. 

                                                                                                                                     
Raija Hietasarka

TIMO: 
Olen kotoisin Säkyläs-
tä, josta olen muutta-
nut työn ja opiskelujen 
kautta Tampereelle. 
Nyt olemme asuneet 
viimeiset neljä vuotta 
Pirkkalassa. Perheesee-

ni kuuluvat puoliso ja kaksi alle kouluikäistä 
lasta. Lasten arkiasioiden hoitaminen viekin 
ison ajan päivästäni. 

Harrastuksiini on kuulunut aina liikunta 
ja viime vuosina olen innostunut avaintouin-
nista ja lentopalloilusta. Tänä vuonna oli 
pitkän odottelun jälkeen hieno ja luminen 
talvi, jonka seurauksena pääsin harrasta-
maan hiihtoakin taas pitkästä aikaa.  

Koulutukseltani olen hallintotieteiden 
maisteri (HM) ja ammatillinen opettaja. Hoi-
va-alaan olen päässyt tutustumaan pitkälti 
työni ja isäni kautta. Hoiva-alan oppiso-
pimuksia tehdessäni pääsin tutustumaan 
hoiva-alan työpaikkoihin, työntekijöihin ja 
asiakkaisiin. Isäni äkillisen sairastumisen jäl-
keen olen toiminut hänen edunvalvojanaan. 
Perhepiirissäni on miesomaishoitaja, jonka 
kanssa olen tiiviisti yhteydessä. 

RAI JA: 
Hei,
Olen lähtöisin Oulun 
seudulta, asunut kui-
tenkin Pirkanmaalla jo 
pitkään. Aloitin työni 
Pionissa ensimmäisen 
kerran elokuussa 2014 

järjestötyöntekijänä. Työnkuva vuoden aika-
na oli erittäin monipuolinen ja sen jälkeen 
olen ollut Pionin vapaaehtoisena oman aika-
tauluni puitteissa. 

Olen oppinut tuntemaan yhdistyksen 
toiminnat erittäin hyvin. Olen hoitanut 
talousasioita, järjestänyt tapahtumia ja 
toimittanut lehteä – tehnyt ihan kaikkea 
yhdistyksen töitä. Omaishoitajuus on mi-
nulle hyvin tuttua. Äitini oli isäni omaishoi-

Työelämässä olen toiminut pääasiassa 
turvallisuus- ja koulutusalalla. Viimeisin 
työni oli toimia uravalmentajana työnhaki-
joille. Työ oli mielenkiintoista ja haastavaa. 
Tässä työssä pääsin tutustumaan läheltä 
erilaisten ihmisten arkeen. Innolla odotan 
uusia haasteita ja työtehtäviä Pionissa.

Ystävällisin terveisin Timo

taja 18 vuotta. Äitini sairastuttua minä olin 
luonnollisesti hoitoalan ihmisenä hänen 
hoidostaan vastaava omainen – omalla ta-
vallaan etäomaishoitaja hyvinkin tiiviisti.                                                                                                                                       
Olenkin saanut käyttää Pionissa kaikkea 
tietotaitoani yhdistämällä omaishoitajuus-
tuntemukseni sekä hoitoalan että kaupalli-
sen puolen ammattitaitooni, unohtamatta 
yritysmaailman osaamistani.

Nyt onkin kiva aloittaa Ukkohoivaa -toi-
minnassa toiminnanohjaajana, koska yhdis-
tys on tuttu ja monet omaishoitajat tunte-
vat minut jo jollakin tavalla. Tässä samalla 
toivotan omasta puolestani uuden työkave-
rimme toiminnankoordinaattori Timo Sällin 
tervetulleeksi Pioni-Perheeseen!

Olen lisäksi mukana osa-aikaisena han-
kekoordinaattorina TAMKin Omaishoitajat ja 
-hoidettavat digiaikaan-hankkeessa. Hanke 
on osa Pionin ja TAMKin monipuolista yh-
teistyötä. Toivon, että voimme hyödyntää 
tästä saatuja kokemuksia jossain muodos-
sa sekä tässä Ukkohoivaa-toiminnassa että 
myöskin koko yhdistyksen toiminnassa, aika 
näyttää!

Raija
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uusien tilojen avajaiset

Pirkanmaan Omaishoitajat ry

perjantaina 10.08.2018  
klo 12.00 – 18.00

Mustanlahdenkatu 19  
Liikehuoneisto 9  
33210 Tampere

Samalla Ukkohoivaa Pirkanmaalla  
-toiminnan esittely- ja tutustumistilaisuus

paikalla esittelemässä varapj. Aarre Alanen, 
toiminnankoordinaattori Timo Sälli ja 

toiminnanohjaaja Raija Hietasarka sekä sihteeri 
Leo Levanen.

Avajaisissa on luvassa yllätysohjelmaa, 
täytekakkukahvit ja lisäinfoa syksyn 

toiminnastamme.

Omaishoitajat ja – hoidettavat, 
yhteistyökumppanit ja kaikki omaishoitajuudesta 

kiinnostuneet,
lämpimästi tervetuloa!

Onnenpyörä 
2€/kerta, 

5€/3 kertaa

Tammelassa aloittanut korttelikerho jatkaa toimintaansa 
myös uusissa Amurin tiloissamme, 

osoitteessa Mustanlahdenkatu 19, LH 9.

Korttelikerho ei ole suunnattu yksistään omaishoitajille vaan 
kaikki halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita PIONI-Pirtille joka 

toinen keskiviikko alkaen 15.8. klo 14.00-15.30.

Korttelikerhoon suunnittelemme yhdessä ohjelman, ryhmän 
omien toiveiden mukaan. Vierailijoitakin voi käydä.

Tule vaikuttamaan ohjelmaan heti alusta lähtien!

Nautimme aina hyvät kahvit makean tai suolaisen kahvileivän kera.

Tammelassa kertyneellä neljän vuoden kokemuksella jatkamme 
Amurissa samalla, tutulla leppoisalla tyylillä!

 
Kaikki mukaan, tervetuloa!

PIONIN AVOIN KORTTELIKERHO

Syksyn ensimmäiset kahvit nautitaan 
pannarin ja mansikkahillon kera

ma 6.8. klo 11:00 alkaen.

Lämpimästi  
tervetuloa!

maanantaisin kello 11:00 - 13:00
PIONI-kahvio
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TAPAHTUMAKALENTERI
Syksyn 2018 tapahtumia

VERTAISTUKIRYHMÄT

AKAAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 
28.8. Säiden salliessa ulkopelit
25.9. Vierailija
23.10. Bingo
20.11. Käsillä puuhastelua
18.12. Pikkujoulut
Joka kerta lisäksi verenpaineen 
mittausta. Ohjelman muutokset ovat 
mahdollisia.
Aika: kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 14–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, Kirkkotori 
6, Toijala
Lisätietoja: Tarja Ruusuvuori
040 550 7778
senioritupa@gmail.com

HÄMEENKYRÖN RYHMÄ
Ryhmän ohjaaja tulee joka toinen 
kerta PIONIsta ja joka toinen kerta
Hämeenkyrön kunnasta.
Kokoontumispäivät:
23.8. Hämeenkyrön kunta
20.9. Pioni
18.10. Hämeenkyrön kunta
15.11. Pioni
13.12. Yhteinen joulujuhla
Aika: kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 15.00–16.30
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, 
Tunnelikuja 1, Hämeenkyrö.
Lisätietoja: Aarre Alanen
aarre.alanen@gmail.com ja 
Arja Salonen 050 521 5141, 
arja.salonen@hameenkyro.fi

IKAALISTEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 1.8., 5.9., 3.10., 
7.11. ja 5.12.
Aika: klo 17.30–18.30
Paikka: Jyllin Kodit, Jyllinsali, 
Jyllinkatu 3, Ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna 
040 937 6366 
tarna.hannu.p@student.uta.fi

KANGASALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:  13.8., 10.9., 
8.10., 12.11. ja 10.12.
Aika: kerran kuukaudessa maanantai-
sin klo 17.00–18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11, 
Kangasala

Lisätietoja: Juha Luoto 0400 766 839
luoto709@gmail.com

KIHNIÖN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 28.9., 26.10. ja
30.11. pikkujoulu
Aika: kuukauden viimeinen perjantai 
klo 17.30–19.00
Paikka: Terveyskeskuksen päiväsali, 
Kivinevantie 11–13, Kihniö
Lisätietoja: ohjaajat Hillevi Karppinen 
ja Leila Pusa 0400 839 756 
leila.pusa@pihlajalinna.fi
HUOM.! Omaishoitajille on varattu ter-
veyskeskuksen allasosastolla ilmainen 
uinti- ja saunavuoro perjantaisin 
klo 10.30–12.30. Lisäksi mahdollisuus 
ruokailuun tk:n ruokasalissa. Hoidet-
tavan voi jättää uinnin ja saunomisen 
ajaksi päivätoimintaan.

KURUN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 20.8., 17.9., 
15.10., 19.11. ja 17.12.
Aika: kuukauden kolmas maanantai 
klo 12.00–14.00,
Paikka: Kurun seurakuntatalon alaker-
ran kokoushuone, Kirkkotie 2
Lisätietoja: Asta Markkola 
050 307 7698, 
asta.markkola@suomi.24.fi, 
Pioni toimisto 045 875 1417 

LEMPÄÄLÄN RYHMÄ 
Kokoontumispäivät: 3.9., 1.10., 5.11. 
ja 3.12.
Aika: kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 15.00–16.30
Paikka: Vanhustyönkeskus, Himmin-
sali, Himminpolku 6, Lempäälä
Lisätietoja: Pionin toimisto 
045 875 1417, toimisto@pioniry.fi

MÄNTTÄ-VILPPULAN 
RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 6.9., 4.10., 1.11. 
ja 4.12.
Aika: kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 12.00–14.00, joulukuun ensim-
mäinen tiistai
Paikka: Lumometsän tupa, Hopun-
mäentie 18, 35700 Vilppula
Lisätietoja: Hannele Hyvönen, 
044 358 0001, 
hannele.hyvonen@pihlajalinna.fi

ORIVEDEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 22.8., 26.9., 
31.10. ja 28.11.
Joulukuu ilmoitetaan myöhemmin.
Aika: kuukauden viimeinen keskiviik-
ko klo 13.00–14.30,
elokuussa toiseksi viimeinen keski-
viikko
Paikka: Oriveden palvelutalo, Takka-
huone, Eerolantie 2, Orivesi
Lisätietoja: Irmeli Nylander, 050 300 
3155, irmeli.nylander@evl.fi ja Pionin 
toimisto 045 875 1417

PIRKKALAN RYHMÄ 
Kokoontumispäivät: 28.8., 25.9., 6.11. 
ja 4.12.
Aika: kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 17.30–19.00
Paikka: Pirkkalan seurakuntakeskus, 
Perkiöntie 40, Pirkkala
Lisätietoja: Riitta Kuismanen, 
040 568 7936, 
riitta.kuismanen@gmail.com

SASTAMALAN RYHMÄ 
Kokoontumispäivät: 30.8., 27.9., 
30.10. ja 29.11. 
Joulukuussa on Joulujuhla, ilmoitam-
me paikallislehdessä tarkemmin.
Su 25.11. Omaishoitajien kirkkopyhä 
Tyrvään kirkossa.
Aika: kuukauden viimeinen torstai klo 
13.00–15.00, paitsi joulukuu. 
Seuraa ilmoitteluamme Alueviestin 
järjestöpalstalla.
Paikka: Pyymäen Konditoria, kokous-
tilat, Onkiniemenkatu 6, Sastamala
Lisätietoja: Annikki Vuorenoja,
040 595 9914,
annikki.vuorenoja@gmail.com

PIONIN MIESVERKOSTO 
Kokoontumispäivät: to 30.8. alkaen
Ukkohoivaa Pirkanmaalla -toimin-
nan myötä meillä on mahdollisuus 
kehittää ryhmän toimintaa toiveiden-
ne mukaisesti. Ensimmäinen kerta on 
suunnittelukerta pienen suolaisen 
tarjottavan kera ja aika on normaalia 
pidempi. Silloin myös päätämme, 
kuinka usein ryhmä kokoontuu. Katso 
erillinen ilmoitus lehdessämme s.25
Aika: klo 12.00–15.00
Paikka: Pioni ry:n tilat, Mustanlah-
denkatu 19, Liikehuoneisto 9, 33210 
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Tampere
Lisätietoja: Timo Sälli, 044 230 5557, 
timo.salli@pioniry.fi ja Aarre Alanen 
040 839 0336, 
aarre.alanen@gmail.com

TEISKON RYHMÄ 
Kokoontumispäivät: 19.9, 24.10., 
21.11. ja 12.12.
Syyskuussa ohjelmassa hemmottelu-
päivä Tredun Helmessä, mistä ilmoi-
tetaan myöhemmin. (Opaste-hanke)
Aika: kuukauden kolmas keskiviikko 
klo 14.00 – 15.30,
joulukuussa toinen keskiviikko
Paikka: Teiskon seurakuntakoti, Teis-
kon Kirkkotie 113
Lisätietoja: Hannele Jokela 
050 555 3115, 
hannele.jokela@pioniry.fi,
Pirjo Torikka 050 563 3724, 
pirjo.torikka@evl.fi

VALKEAKOSKEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 3.9., 1.10., 5.11. 
ja 3.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 18.00–19.30. 
Paikka: Päiväkeskus Mielikki, Kirkko-
tie 6, Valkeakoski 
Lisätietoja: ohjaaja Martti Heikkinen, 
p. 0400 834 835
martti.heikkinen35@gmail.com
HUOM.! Mikäli haluat ryhtyä tämän 
ryhmän ohjaajaksi, ota yhteys Mart-
tiin tai Raijaan p. 044 231 2815, 
raija.hietasarka@pioniry.fi

VENÄJÄNKIELINEN 
RYHMÄ 
Ei kokoontumisia syksyn 2018 aikana.
Kartoitamme tarvetta toiminnalle 
syksyn 2018 aikana.
Lisätietoja: Raija Hietasarka 044 231 
2815, raija.hietasarka@pioniry.fi
HUOM.! Mikäli haluat ryhtyä tämän 
ryhmän ohjaajaksi, ota yhteys Raijaan 
044 231 2815, 
raija.hietasarka@pioniry.fi

YLÖJÄRVEN RYHMÄ 
Kokoontumispäivät: 19.9., 3.10., ja 7.11. 
5.12. Seurakunnan järjestämä joulu-
juhla
Aika: kerran kuukaudessa keskiviik-
koisin klo 10.15–11.45
Paikka: Ylöjärven seurakuntakeskus, 

Kirkkotanhuantie 1, Tähkäpäät-ryh-
män yhteydessä
Lisätietoja: Pionin toimisto 
045 875 1417, toimisto@pioniry.fi
Hoidettava voi samanaikaisesti osal-
listua Tähkäpäät-ryhmän toimintoihin.
HUOM.! Mikäli haluat ryhtyä tämän 
ryhmän ohjaajaksi, ota yhteys Raijaan 
044 231 2815, 
raija.hietasarka@pioniry.fi

HENGELLISET RYHMÄT 

LEMPÄÄLÄN 
HENGELLINEN 
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumiset: 5.9.,26.9.,17.10.,7.11., 
ja 28.11.
Aika: keskiviikkoisin Klo 16.30-18.00
Paikka: Ehtookoto, Katepalintie 9, 
Lempäälä
Lisätietoja: Leena Laine, 
044 583 2334 ja Markku Laine, 
050 592 6916, hoitolat@gmail.com

TAMPEREEN 
HENGELLINEN 
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumiset: 5.9., 19.9., 3.10., 
17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.
Aika: Joka toinen keskiviikko klo 
14.00–15.30
Paikka: PIONI-pirtti, Mustanlahden-
katu 19, LH 9, 33210 Tampere
Lisätietoja: Pirkko ja Veikko 
Vepsäläinen, 044 356 3942, 
veikko.vepsalainen@gmail.com

LIIKUNTARYHMÄT

TAMPEREEN PIONI-
LIIKUNTARYHMÄ 
Ei kokoontumisia syyskaudella 2018,
kartoitamme tarvetta toiminnalle 
syksyn aikana.

VALKEAKOSKEN 
OMAISHOITAJIEN 
JUMPPA/HAKA-GYM 
Kokoontumiset: 6.9.,13.9., 20.9., 
27.9.,4.10., 11.10.,18.10., 25.10.,1.11., 
8.11., 15.11., 22.11., 29.11.,13.12.,
Aika: joka torstai klo 12.15-13.00
Tiedotamme lisää tekstiviestein ja 
paikallislehdessä, muutoksia voi tulla.
Paikka: Hoikun jumppasali, Kirkkotie 8
Lisätietoja: Martti Heikkinen, 

0400 834 835, 
martti.heikkinen@gmail.com

MUUT RYHMÄT

PIONIN AVOIN 
KORTTELIKERHO   
Tapaamiset ovat avoimia kaikille. 
Kokoontumiset: 15.8., 29.8.,12.9., 
26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 
5.12. ja 19.12.
15.8. Syyskauden ensimmäiset kaffet 
nautitaan pannarin ja mansikkahillon 
kera
5.12. Itsenäisyyspäivän kahvit
19.12. Korttelikerhon joulukahvit
Aika: joka toinen keskiviikko klo 
14.00–15.30
Paikka: PIONI-pirtti, Mustanlahden-
katu 19, LH 9,
Lisätietoja: Pionin toimisto 
045 875 1417, toimisto@pioniry.fi

PIONI-KAHVIO 
Kahvio on avoinna 6.8.–17.12. maa-
nantaisin klo 11.00–13.00 PIONI-pir-
tillä Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 
Tampere
Ma 6.8. Syyskauden ensimmäiset 
kaffet nautitaan pannarin ja mansik-
kahillon kera
Ma 26.11. Omaishoitajaviikon kahvit
Ma 17.12. PIONI-KAHVIO jouluissa 
tunnelmissa

OMAISHOITAJIEN VIIKKO
Omaishoitajien viikkoa vietetään 
25.11.–2.12.2018 Ohjelmasta tiedote-
taan myöhemmin.
Muutokset tapahtumiin ovat mahdol-
lisia, joten seuraa tapahtumatietoja 
myös verkkosivuiltamme, Facebookis-
ta, Aamulehden tapahtumakalente-
rista ja paikallislehdistä.

Kutsu

pidetään tisitaina 21.11.2018 klo 17:00 Pioni-Pirtillä 
Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 33210 Tampere.

PIONIn sääntömääräinen SYYSKOKOUS
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Kutsu

Menu

Torstaina 11.10.2018 alkaen klo 15.00
Alkupalat 

- kreikkalaista salaattia (horiatiki)
- talon leipää, tsatsikia ja oliiveja

Pääruoka
- täytettyjä kasviksia (gemista)

- kreikkalainen makaronilaatikko (pastitsio)

Juoma
- vesi ja mehu

Jälkiruoka
- kahvi/tee ja hedelmiä tai jäätelö

Tavernan tilan rajallisuuden vuoksi mukaan pääsee 20 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli tavernan suosio yllättää, taverna avaa ovensa toisenakin iltana!

Ilmoittautumiset Raijalle

raija.hietasarka@pioniry.fi, 044 231 2815

Pionin kreikkalainen taverna

Henkilökohtaista 
apua arkeen  
ja vapaa-aikaan 
Tarjoamme apua päivittäisiin toimiin, oli kyse sitten kotona tapahtuvasta 
avustamisesta tai avusta kodin ulkopuolella. Palvelu suunnitellaan ja 
toteutetaan sinun tarpeittesi mukaan.
Kiinnostuitko? 
Kysy lisää: Palveluesimies Mirja Soini p.044 765 0813



Kutsu

SYDÄMELLISESTI 
TERVETULOA

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN

10-VUOTISJUHLAAN

lauantaina 9.6.2018 klo 12:00 - 15:30

Juhlatila Konsuun

Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
 

Tervehdysten vastaanotto klo 11:30 alkaen.

 

Ilmoittautumiset pe 31.5. klo 14:00 mennessä

Leo Levanen 045 181 7311, pioni.leo@gmail.com 
Raija Hietasarka 044 231 2815

(Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat)
 

Kukkien ja muiden muistamisten sijaan
voit halutessasi tukea Pionin toimintaa
pankkiyhteys FI 52 5734 7250 0442 04

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/709, 11.7.2017
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Hei alle 18-vuotiaan omaishoitaja

Kotineuvolan työntekijät ovat 
käytettävissänne silloin kun teillä on tarve 

omaishoidon vapaalle. Hoito tapahtuu 
lapselle tutussa ympäristössä – omassa 

kodissa. Työntekijämme ovat ensiaputaitoisia 
sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 

ammattilaisia, joilla on kokemusta erilaisista 
lapsiperheistä. Olemme omaishoidon 

palvelusetelin palveluntuottajana 
Tampereella sekä Pirkkalassa.

Lisätietoja palveluistamme 
Katri Lahtinen (044 299 0543) 
katri.lahtinen@kotineuvola.fi

www.kotineuvola.fi

”En anna 
lääkityksen 
hidastaa 
elämääni”

anja.fi

Lääkkeiden 
koneellinen annos-
jakelupalvelu Anja 
jakaa lääkkeet 
turvallisesti ja 
oikein.

Anjan saat Koskikaran apteekista. Kysy lisää!

KOSKIKARAN APTEEKKI
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Eine Aureusva on omaishoi-
tajuuden asiantuntija. Hän 
on hoitanut omaistaan yli 

viisikym mentä vuotta ja lisäksi 
ollut mukana omaishoitajien yh-
distystoiminnassa hallituksen pu-
heenjohtajana ja jäsenenä. Omaishoi-
tajat ja läheiset -liiton hallitus myönsi 
vuonna 2011 Eine Aureusvalle huo-
mionosoituksen pitkään jatkunees-
ta omaishoitajuudesta ja vapaa-
ehtoistoiminnasta.

Pyysin Eine Aureusvaa luonneh-
timaan lyhyesti omaishoitajuuden 
ja vertaisryhmätoi minnan keskeisiä 

piirteitä Pionin jäsenlehdessä julkais-
tavaksi. Hänen mielestään tärkeintä 
omaishoitajuudessa on halu auttaa ja 
hoitaa läheistään. Tahtoon perustuva 
omistautuminen on omaishoitajuuden 
kantava voima. Tämän lisäksi myön-
teinen asenne ja empaattisuus sekä 
sinnikkyys auttavat jaksamaan vaikei-
na aikoina ja voittamaan vaikeudet.

Ihminen tarvitsee tukea ja yh-
teistyöstä saatavaa apua ja voimaa. 
Omaishoitajalle tätä antaa etenkin 
omaishoitajayhdistys. Sen järjestä-
mä vertaisryhmätoiminta tarjoaa 
vertaistu kea, kokemusten vaihtoa 
sekä uusia ajatuksia ja virikkeitä. 
Tämä tuo vaihtelua elämään ja aut-
taa tempautumaan irti kotinurkissa 
istumisesta. Täten omaishoitajien 
keskinen yhdessä olo, vuorovaikutus 
ja yhteistyö ovat ensiarvoinen tuki 
omaishoitajan arjessa ja juhlassakin. 
Omaishoitajien yhteiset tekemiset, 
harrastukset, retket ja juhlat ovat 

mitä virkistävintä ja voimauttavinta 
toimintaa.

Eine Aureusva tiivistää omaishoita-
jien vuorovaikutuksen ja yhteistyön 
merkityksen siten, että omaishoitajan 
täytyy lähteä mukaan omaishoitaja-
toimintaan oman hyvinvoinnin ja jak-
samisen vuoksi.

Eine Aureusvaa haastatteli  
Leo Levanen

OMAISHOITAJAN ELÄMÄN JA 
VERTAISRYHMÄTOIMINNAN YTIMESTÄ

Ihminen  
tarvitsee tukea 
ja yhteistyöstä 

saatavaa apua ja 
voimaa

27.10.2015 Kuvassa Leea Parhiala (taustalla), Hannele Jokela ja Eine 
Aureusva (oikealla) Pionin järjestämässä ruokailtapäivässä – ” Yhtei-

set tekemiset ovat mitä virkistävintä ja voimauttavinta toimintaa.

Perustajajäsen 
Eine Aureusva
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Askel ajoissa 
- Hyvinvoinnin 

rajoissa

www.opaste.info

Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Omaishoidosta pienin askelin työelämään

OPASTE -HANKE 

1. Hannele Jokela nostaa maljan 
yhteistyölle Pirkanmaan kehitys-
vammaisten ja ikäihmisten perhe-
hoidon yksikön koordinaattorin, 
Katariina Sompin kanssa.

4. Tampereen Koilliskeskuk-
sessa Riitta Kuismanen piti 

hyvinvointiluennon kaatumi-
sen riskeistä ja niiden ennal-
taehkäisystä. Kirjaimellisesti 

kädestä pitäen ohjausta tasa-
painoharjoituksiin, taustalla 

hymyilee Leo Levanen.

2. Ystävänpäivänä yksinäisyyden vas-
tainen tapahtuma Kumppanuustalo 
Arttelissa. Esittelypöydän äärellä Kitti 
Halmejärvi (keskellä) sekä Riitta Kuis-
manen. Kitti on lapsensa omaishoita-
ja, joka on päässyt OPASTEen avulla 
työnsyrjään kiinni.

6. Yhteistyössä Etsivän vanhus-
työn kanssa info- ja keskusteluti-
laisuus Tesomalla. Hannele Jokela 
kertoi yhdistyksen tarjoamista 
palveluista ja Riitta Kuismanen 
OPASTE-hankkeen tarjoamista 
palveluista omaishoitajille.

3.  
Pirkkalan  

omaishoitajien  
hemmottelupäivä 
Tredun Helmessä.

5. Pirkkalassa yhteinen ruokahetki vertaisryhmien ohjaajien koulutuk-
sessa. Sosiaalipsykologi Riitta Kuismanen luennoi ryhmädynamiikasta 

ja iltapäivällä asiantuntijana Tiina Kuopanportti kertoi edunvalvon-
nasta paikallisille omaishoitajille.

1
2

3

6

5

4
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OPASTE-HANKE KATSOO 
KOHTI HUOMISTA

Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan 
28% työssäkäyvistä huolehtii työnsä 
ohella apua tarvitsevista omaisista 
tai läheisestä tämän korkean iän, 
sairauden tai vamman vuoksi. Tämä 
tarkoittaa noin 700 000 työssäkäyvää 
henkilöä.

Omaishoito on usein sitovaa ja ras-
kasta, joten siitä on tehtävä realisti-
nen ja houkutteleva vaihtoehto. Tut-
kimusten mukaan omaishoidettavilla 
on suuri riski joutua laitoshoitoon, jo-
ten omaishoitajan sekä fyysistä että 
henkistä jaksamista on tuettava. 

Omaishoitajien jaksamista voidaan 
tukea hyvinvointi- ja terveystarkas-
tuksilla, koulutuksella ja valmennuk-
sella, toimivalla lomapäivien sijaista-
misella sekä kuntien valtionosuuksien 
lisäyksillä. Omaishoitolakien vaiku-
tusta pitäisi myös seurata tarkkaan. 
Näin yleisellä tasolla. 

OPASTE-hanke pyrkii omalta osal-
taan helpottamaan työn ja omaishoi-
don yhteensovittamista sekä tuke-
maan omaishoitajien jaksamista. 
Työelämään palaaminen voi olla 
hyvinkin haasteellista, sillä tarvit-
tava työkokemus ja koulutus ovat 
joskus puutteellisia usein pitkänkin 
omaishoitajuuden jälkeen. Seuraa-
vaksi muutamia konkreettisia toimia 
OPASTEelta.

TYÖN JA OMAISHOIDON 
YHTEENSOVITTAMISTA 
KEHITETÄÄN TUTKITUN 
TIEDON POHJALTA 
 
Sosiaalipolitiikan opiskelijat tutkivat 
yhteistyössä OPASTEen kanssa 
mitä onnistuneita/epäonnistuneita 
kokemuksia omaishoitajilla 
on ollut työn ja omaishoidon 
yhteensovittamisessa. Samalla 
selvitetään minkälaisia taloudellisia, 
työvoimapoliittisia, eettisiä tai 
byrokraattisia ongelmia työelämään 
liittyen on sekä omaishoitajien 
itsensä että viranomaisen ja 
työnantajan näkökulmista. 

Ongelmiin pyritään puuttumaan – 
esimerkiksi sijaishoitoon OPASTE on 
jo kehittänyt pysyvää toimintamallia 
lähihoitajaopiskelijoiden kanssa sekä 
yhteistyötä perhehoitoyksikön kans-
sa.

 

JOUSTOJA JA 
ASENNEMUUTOSTA 
TARVITAAN MYÖS 
TYÖNANTA JAN PUOLELTA

 
Työnantajalla on mahdollisuus tulla 
vastaan useilla tavoilla. Esimerkiksi 
lyhennetty työaika sekä etätyömah-
dollisuus madaltavat kynnystä työl-
listymiseen. Polku työelämään voi 
kulkea myös työkokeilujen kautta.  
Työnantajalta vaaditaan asennemuu-
tosta ja joustoa, jotta omaishoitajalle 
mahdollistetaan siirtyminen työelä-
mään – joskus pienin askelin kokei-
lujen kautta. Hyvää yhteistyötä ja tie-
dottamista siis tarvitaan työnantajien 
suuntaan.

OMAISHOITA JIEN HIL JAINEN 
TIETOTAITO NÄKY VÄKSI

 
 Ei pidä unohtaa omaishoitajille kerty-
nyttä hiljaista tietotaitoa hoivatyös-
tä ja siksi osaamisen tunnistaminen 
ja sen hyödyntäminen opinnoissa ja 
työelämässä pitäisi osata hyödyntää. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon opin-
noissa ns. henkilökohtaistamista jo 
tapahtuukin. 

SI JAISHOITOON TOIMIVIA 
VAIHTOEHTOJA 
 
Jokainen omaishoitotilanne on 
erilainen, joten tarvitaan räätälöityjä 
palveluja. Sijaishoitoon tarvitaan 
erilaisia vaihtoehtoja. Melko 
uusi vaihtoehto on perhehoito. 
Sitä voidaan toteuttaa eri tavoin 
tarpeiden mukaan. Hoitaja voi tulla 
hoidettavan kotiin muutamaksi 
tunniksi tai vaikkapa useaksi päiväksi 
omaishoitajan vapaiden ajaksi. 

Perhehoito voi tapahtua myös per-
hehoitajan omassa kodissa ja siinäkin 
on useita vaihtoehtoja, joko päivä-
toimintaa kerran viikossa tai pysyvää 
asumista hoitajan kotona ja kaikkea 
siltä väliltä. Moni haluaisi viedä hoi-
dettavan paikkaan, jossa hoitajat 
eivät vaihdu ja ympäristö on kodin-
omainen. OPASTE-hankkeen yhtenä 
tavoitteena on omalta osaltaan kehit-
tää perhehoitoa yhteistyössä kuntien 
ja muiden toimijoiden kanssa. 

 
 
 

YHTEISTYÖ 
LÄHIHOITA JAOPISKELI JOIDEN 
KANSSA 
 
Ylimääräinen apu omaishoitajille 
mahdollistuu OPASTE-hankkeen 
aloittamassa yhteistyössä Tredun 
kanssa. Lähihoitajaopiskelijat 
tulevat jalkautumaan pareittain 
omaishoidettavan kotiin. Kussakin 
tapauksessa harjoittelun tavoitteet 
ja aikataulu räätälöidään erikseen 
sekä hoidettavan että opiskelijan 
tarpeiden mukaan. Omaishoitajalla 
ei luonnollisesti ole velvollisuutta 
opiskelijoiden opettamisessa, he 
voivat keskittyä omaan hyvinvointiinsa 
sillä välin kun opiskelijat huolehtivat 
hoidettavasta.

Myös sellaisille omaishoitajille, jotka 
eivät ole virallisen omaishoidon tuen 
piirissä, pitää mahdollistaa vapaiden 
pitäminen. Hankkeen tavoitteena on 
kehittää räätälöitävissä olevia palvelu-
ja myös heille.

OPASTE-hankkeen toiminta tulee 
mieleen seuratessa Curling- peliä. Cur-
lingissa tapahtuvalla ”harjaamisella” 
pyritään pidentämään ja sujuvoitta-
maan kiven kulkemaa matkaa. Samaa 
tavoittelemme OPASTE-hankkeessa. 
Mahdollisimman sujuvaa ja esteetöntä 
kulkua kohti toimivaa työelämää ja hy-
vinvointia.

OPASTEEN SEMINAARI 

29.11.2018 
 
 

TEEMOINA:
Omaishoitotyö, 

ansiotyö ja oikeus sekä 
osatyökykyisten 
työllistyminen
Mukana mm: 

Apulaisprofessori, 
oikeustieteen tohtori Laura 

Kalliomaa-Puha
Palveluesimies 

Eija Ahava, Te-toimisto
Gradututkijat

 Essi Vallbacka 
ja 

Emilia Lehto
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OMAISHOITAJATOIMINNASTA 
 JA MIETTEITÄ PIONIN 

ALKUTAIPALEELTA

TAUSTAA 
OMAISHOITA JUUDEN 
KOKEMUKSESTA
Kokemukseni omaishoitajaperhees-
tä on jo lapsuudessa. Olin koulussa 
toisella luokalla, kun isäni sairas-
tui vuodepotilaaksi, äitini oli vuosia 
omaishoitaja. Omaishoitajuudesta ei 
silloin puhuttu – apuvälineitä ei ol-
lut – vapaapäivistä puhumattakaan. 
Vasta aikuisena ymmärsin, kuinka ras-
kasta sen täytyi olla viiden alaikäisen 
lapsen kanssa. 

Omaishoitajuus koskettaa nykyisin 
myös minua ja läheisiä.

Sosiaaliohjaajaopiskelun yhtey-
dessä olin oppilaitoksen edustaja-
na Omaiset ja läheiset ry:n Kotimies 
-projektissa 1993-1995, projektisih-
teerinä oli silloin Merja Purhonen. 
Olin myös omaishoitajien sijaisena sa-
massa projektissa, jotta omaishoitaja 
pääsi viettämään vapaata. Opiskelun 
aikana ryhmämme järjesti virkistys-
päivät Ilkossa, Vatialassa ja virkistys-
viikon Koivupuistossa Ylöjärvellä sekä 
juhlan Koukkuniemessä Tampereella. 
Lisää tietoa omaishoitajuudesta ja 
ryhmänohjauksesta sain erilaisilla 
kursseilla toiminnanjohtaja Merja 
Salanko-Vuorelan ja Merja Purhosen 
opastuksella. Kotimies -projektissa 
saatu idea toteutettiin: Omaishoita-
jalomaviikot Koivupuistossa vuosina 
1995 ja 1996, jossa olin vastaavana 
ohjaajana. Omaishoitajien vähäinen 
huomioiminen 1994 sai minun ja toi-
sen opiskelijan perustamaan virkis-
tystä ajatellen omaishoitajaryhmän. 
Aloitimme Lähimmäispirtillä, jolta 
saimme toiminnastamme opiskelu-
ajalla stipendin. Jatkoimme omaishoi-

tajien ryhmää opiskelun jälkeen, 
retkeilimme, kokoonnuimme eri pai-
koissa kuukausittain. Ryhmä oli koos-
sa 15 vuotta – osalta omaishoitajuus 
muuttui tai päättyi – kaikilta ei edes 
15 vuoden jälkeen ryhmän päättyes-
sä. Työssäni sosiaalialan palveluyksi-
köissä omaishoitajuus oli osa työtä.

Tampereen omaishoitajayhdistyk-
sessä olin ollut jäsenenä sen alusta 
alkaen.

Näillä kokemuksillani olin perusta-
massa Pirkanmaan omaishoitajayh-
distystä 2008 ja annoin tietotaitoni 
yhdistyksen alkutaipaleelle.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry oli 
vuonna 2008 Omaishoitajat ja Lähei-
set - Liitto ry:n 67. jäsenjärjestö.

Aila Dundar-Järvinen aloitti pu-
heenjohtajana, tehden alussa paljon 
työtä, jotta yhdistyksen asiat saatiin 
alkuun. Lyhenne PIONI syntyi monen 
pohdinnan kautta. PI OM muotoilun 
kautta kirjain M muuttui N ja I -kir-
jaimiksi. Kirjain I on siksi vähän vino 
muistuttaen N-kirjaimen ja I:n kanssa 
M -kirjainta. Keittiön pöydän ääressä 
I:n vinoutta suunniteltiin Eija Koivis-
ton asiantuntijuuden avulla. Hallituk-
sessa valittiin sopiva fontti logolle Ei-
jan esittämistä ehdotuksista. Eija teki 
lopullisen logon; mukailtu pioni, jossa 
sydänkin löytyy. 

Ensimmäinen Pioni -lehti 1/2008 il-

mestyi Ailan työn tuloksena. Hän ko-
kosi ja teki taiton. Minä keräsin osan 
aineistosta Pioni -lehdet numeroihin 
2-4, Eija suunnitteli eteenpäin ja teki 
taiton.

Kaupungin avustusta emme voineet 
ensimmäisenä vuonna hakea. Purso 
Oy lahjoitti joululahjavaran PIONI:lle 
ja Lempäälän seurakunta antoi ko-
lehtirahan. Näiden avustusten turvin 
aloitimme PioniPURO -ryhmän Noki-
alla, kokoontumiseen saimme YH-se-
nioritalolta tilat. PioniVALO -ryhmä 
Lempäälässä kokoontui Ehtookodon 
tiloissa. Teimme Talvisen retken Pap-
pilanniemeen yhteistyössä Lempää-
län kunnan omaishoidon työntekijä 
Riita Aavajoen kanssa. Retkellä mu-
kana olleille järjestettiin vielä kahvi-
hetki keskusteluineen Himminkodin 
juhlasalissa. Toiminnasta vastasi mi-
nun lisäkseni perustajajäsenet Raimo 
ja Tuula.

Nokian avustus käytettiin Nokial-
la ja Lempäälän Lempäälässä.  Myös 
Kangasalan Katusoittajien lahjoituk-
sen turvin pystyimme järjestämään 
PioniSÄVEL virkistystapahtuman 
kakkukahvien kera Jalmarin Kodolla, 
tapahtumasta vastasi Eine Aureusva. 
Aila osallistui alussa tapahtumiin ja 
myöhemmin, jos kiireiltään ennätti.
Pioni tapahtumia: 

 SANAISAT – runoryhmä
UKKO –OMhoitsut
PURO –ryhmä Nokia
VALO –ryhmä Lempäälä
YHDESSÄ -vertaistukiryhmä
SÄVEL –ryhmä Kangasala

Sanotaan, omaishoitajuus tulee kutsumatta ja yllättäen. Voi se 
tulla myös niin, että hoito ja työ siirtyvät vähitellen läheisen 

kannettavaksi – silloinkin kuitenkin kutsumatta. Omaishoitajuus on 
erilaista eri henkilöillä – vaativaa jokaisella.
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Pionin hallituksessa olen toiminut 
alussa muutaman vuoden. Pionin 
toiminnan alussa sovittiin pankki-
asiat, laadittiin lomakkeet, joissa Eija 
oli taas apuna, mietittiin talousasiat, 
laadittiin toimintasuunnitelmat jne. 
RAY:ltä haettiin avustuksia. Ukko-
projektiin saatiin avustus. Projektin 
käynnistymiseen hallituksessa liittyi 
alussa monenlaista työtä: rekrytointi, 
tilat, työterveyshuollon järjestäminen 
yms.. Projektin myötä saatiin palkatut 
työntekijät toimintaan. Yhdistyksen 
toimintaan se tarkoitti hallitukseen 
lisätyötä; mukaan tuli työnantajavel-
voitteet projektin alkaessa ja muut 
hallinnon asiat vain lisääntyivät. Yh-
distyksen hallitustyöskentelyssä tar-
vitaankin vapaaehtoisia, joilla on mo-
nenlaista tietotaitoa.

MATKAN VARRELTA ESITE: EI JA KOIVISTO

Aarrelle tuli suuri työ omaishoitajuutensa lisäksi, kun Aila siirtyi toisen yh-
distyksen puheenjohtajaksi. Aarre ei ole vaivojaan säästänyt ja niin on yhdistys 

hänen johdollaan kehittynyt monipuoliseksi yhdistykseksi. Ympyrä sulkeutuu 
ja Aila otti vuoden 2018 alusta vetovastuun puheenjohtajana, johon työhön 

hänellä on runsaasti kokemusta ja tietoa omaishoitajuudesta.
Olen monin tavoin mukana omaistyössä ja tukemassa omaisten työtä sekä 

Pionin jäsenenä osallistuen vuosikokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Perus-
tajajäsenille on vuosittain ollut kahvitilaisuus, johon olen myös osallistunut. 

Onnittelen 
10 vuotiasta 
Pirkanmaan 

Omaishoitaja Pioni 
ry:tä! 

Hilkka Salovuori

Hilkka Salovuori 2009
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RecoveriX®
- vaativaan aivojen kuntoutukseen

Innovatiivinen, teknologiaa hyödyntävä 
aivojen kuntoutusmenetelmä.
 
Aivoverenkiertohäiriöasiakkaille ja henkilöille, 
joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuvia 
toimintakyvyn häiriöitä.

NEUROLOGISTA
ERIKOISOSAAMISTA

        

P.  03 3126 0300

Tutoris Pirkanmaan Erikoiskuntoutus | Hatanpään valtatie 1, Koskikeskus 3.krs | 33100 Tampere

Ota yhteyttä - asiantuntijamme palvelevat!

         erikoiskuntoutus@tutoris.fi

www.erikoiskuntoutus.fi/recoverix
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RUNOT 
YKSINÄISEN

KESÄN LOHTUNA
Teksti: Aulikki Järvinen-Nummi, RUNO: Seppo Sipilä

- Minä vain tartuin kynään. Heräsin 
yöllä kolmea vaille kolme ja runo 
meni kuin pikajuna mielessäni. Nou-
sin ja keittelin teen ja sitä juodes-
sani sisäinen ääneni sanoi, että ”ota 
kynä”. Yllätyksekseni kirjoitin puoli 
tuntia. Itkin rajusti kirjoittaessani. Oli 
mahtava tunne, kun tällainen talon-
mies-timpuri sai aikaan runon, kun en 

Seppo Sipilä löysi 
itsestään runoilijan 
vaimonsa Kaijan 

sairastaessa 
Alzheimer- ja 

Parkinsonintauteja.

ole koskaan aikaisemmin kirjoitellut.  
Koulussakaan en ollut mikään ”kir-
jailija”, vaan opettaja juuri ja juuri sai 
selvän raapustuksistani. Runon kirjoit-
taminen todellakin helpotti oloani.

Miten koet nyt elämän jatkumisen, kun 
vaimosi on kuollut?
- Pääni on nyt täynnä kysymyksiä… 
hänellä oli aivokuume, johon hän me-
nehtyi. Olisin tarvinnut omaishoitajana 
enemmän vapaata, esimerkiksi aikaa 
lenkille lähtöön. Vasta nyt olen sen 
huomannut. Koen, että nyt minulla on 
aikaa - vaikkapa tälle runoudelle.

Miltä tuntuu, kun tulee yksinäinen 
kesä?
- Meillä on ollut tuossa 12 km:n pääs-
sä mummon mökki ja joka kesä elet-

tiin siellä puoli vuotta… Kaltsilassa, 
Sastamalassa, marjastimme, sienes-
timme ja ajoimme tandemilla. Niitä 
aikoja muistelen varmaankin lämmöl-
lä ja kaiholla, kyynel silmäkulmassa, 
siellä mökillä tänä kesänä. Nikkaroin 
ja sorvailen, siinä se kesä menee. On-
neksi minulla on siellä kivat naapurit. 
Sehän on lapsuudenkotini ”mummula”.

- Olen ilokseni luonteeltani kovin seu-
rallinen ja aina kun lämmittelen savu-
saunaa… saan sinne aina jonkun sau-
notettavan kaveriksi.  Olin kahdesti 
avioliitossa ja kummankin vaimon 
kanssa oli ihania aikoja. Nyt kesällä 
mietin, mitä kaikkea olenkaan saanut 
kokea. Muistot lämmittävät siinä mis-
sä aurinkokin. Toivotan hyvää kesää 
kaikille omaishoitajille läheisineen.

Elämämme tänään

Missä olet puolisoni
minne olet ennättänyt
paikaltasi lennähtänyt.

Ennen oli kulkusi nopsaa ja sorjaa,
kävelysi – pyöräilysi   nopeaa ja norjaa.

Olosi on tänään tässä
hidas sekä kankee.

On mieli maassa alhaalla aivan
ja ajatus kaukana – kankaalla taival.

Ei ilon pilke naurava
kasvoiltasi loista.

Ei silmäsi – suusi – kasvosi
enää iloasi toista.

Missä ovat ystäväsi – sisaresi
työtoverisi – kaikki?

Ei kukaan heistä muista – moikkaa
enää sinua kaunista ja hoikkaa.

Työt on poissa sairaalan ja labran
unohdettu – kadotettu ahkeran ja tarkan.

Pois on juossut aika vanha.
Palaa se ei koskaan!

Tässä piirrän keskellä yötä tätä
vaimollani rakkaalla kun ompi hätä

tulevasta – olevasta – yhteisestä elämästä.
Suru sekä huoli ovat paikalla nyt tästä.
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”Äiti on hyvissä 

käsissä ja minä voin 

levätä, rentoutua ja 

ladata akkuja”. 

 

 

Toimiston puh: 010 850 9520 

Omaishoitajat kaipaavat myös hengähdystä 
Jokainen meistä tarvitsee aikaa myös itselleen. Omaishoitajan arki on 
työntäyteistä, kuluttavaa ja henkisesti raskasta. Vastuuta voi olla raskasta 
siirtää toiselle, mutta se auttaa jaksamaan. Voit valita hoivan määrän ja 
koska apua tarvitaan, tukenasi ovat luotettavat ja koulutetut 
HOIVANantajat. Kumppanuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi 
asiakkaan luona käy aina sama HOIVANantaja. 

Tuomme palvelut kotiisi 

• Omaishoidon lomitukset 

• Avustaminen, seuranta ja tuki kotona ja kodin ulkopuolella  

• Alzheimer- ja dementiahoiva  

• Joustavat palveluajat sisältäen yöt, viikonloput ja pyhät  

• 24-tunnin hoiva 

 
Hoivan tarve voi olla määräaikaista tai jatkuvaa, kysy lisää ja tilaa 
maksuton hoivan tarpeen arviointi.  

Tiesithän, että voit hyödyntää kotitalousvähennyksen palveluistamme. 

 

Home Instead Seniorihoiva 
Tampere, Nokia, Ylöjärvi 

010 850 9520 

www.homeinstead.fi 
 

Jokainen Home Instead Seniorihoiva franchise toimisto on itsenäisesti omistettu ja johdettu 

 

Tukea ja helpotusta arkeen 
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Elettiin syksyä -02, kun kävi 
ilmi, että vaimoni oli niin tär-
keän asian unohtanut kuin täy-

tekakun leipomisen kylään saapuvalle 
veljelleen! He tilasivat tutkimusajan 
Mehiläiseen. Siitä alkoi Alzheimerin 
tutkimukset, hoidot ja lääkitykset.

Vaimoni elämäntapavalinnat ovat 
hidastaneet taudin etenemistä. Hän 
oli innokas liikkuja: hankki Haka Gy-
min osallistumisrannekkeen, kävi 
viikoittain erilaisissa jumpissa, ve-
sijuoksussa ja kävelylenkeillä ystä-
viensä kanssa. Hän harrasti runoja, 
niiden esityksiä ja kävi kursseilla eri 
ohjaajien koulutuksessa. Harrastuk-
sena oli lisäksi sudokujen tekemiset.                                                                                                             
Hän oli innokas kotiruokien ja leivon-
naisten tekijä ja -taitaja. Hän tykkäsi 
marjastaa, sienestää ja tehdä puutar-
han töitä.

Niin - ja meidän perheessä ei ole 
tarvinnut kinata, mitkä ovat naisten 
tai miesten töitä. On vain tehtäviä, joi-
ta tekee jokainen siten kuin parhaiten 
osaa ja ehtii...! - Ja on sitten osattukin 
... ja ehdittykin. Nyt on jo rajoituksia 
jaksamisesta.

Vaimoni on vuoroviikoin ryhmäko-
dissa ja kotona. Ryhmäkodissa on on-
gelmana öiset kävelyt peiton kanssa, 
kompastelut ovien pieliin ja kalustei-
siin. Sitten on pää mustelmilla kuin 

olisi ”kapinasta tulossa”!
Kotona minä herään joka kerta, jos 

hän aikoo lähteä ”retkilleen” pimeäs-
sä, kolmikerroksisessa OK- talossa. 
Tietysti herään myös vessottamiseen 
ja usein voimakkaaseen ääntelyyn, 
jota voi aiheuttaa unet ja kehon ki-
puilu. Yöuneni voi jäädä 2-3 h/yö ko-
tihoitoviikoilla. Eikä tahdo rytmi nor-
malisoitua ”vapaaviikoillakaan”, kun 
”sokeritautisen rakko” herättää joskus 
parin tunnin välein!

Alzheimer sairastuttaa myös per-
heen vuorovaikutussuhteet. Merkki-
päivien yhteisistä vietoista on tullut 
outoja aikaisemmin vietettyihin. Lap-
set joutuvat hämilleen - isommat ym-
märtävät paremmin. Mummo hymyi-

lee vielä lämpimästi, kun poikansa ja 
heidän isommat lapset häntä halailee.                                                       
Nyt on jo vaimoni tauti edennyt ns. 
vaikeaan loppuvaiheeseen. Hän tar-
vitsee apua kaikissa inhimillisissä toi-
minnoissa kuten vessottaminen, pe-
sut, pukeminen, riisuminen, syöminen 
ja kulun ohjaus.

Mutta - kun olen pukenut hänet 
suihkun jälkeen, harjannut ”tule luok-
seni- kiharat” tukkaan, hän sanoo vie-
lä: ”Oot sinä mukava”! Tai kun syöttä-
nyt uunilohta ja juuresmuusia masun 
täyteen, hän sanoo hymyillen: ” Kyl-
lä tämä oli hyvää”! Onnistumisia on 
auttanut tuttuus: lähes 52 avioliiton 
vuotta!

Lisäksi kertoisin mielelläni, kuinka 
elämä Alzheimeria sairastavan hoita-
jana ja puolisona opettaa elämän op-
pikirjasta: Mikä elämässä on oleellista 
ja tärkeää, jotta voi saavuttaa inhimil-
lisen kohtaamisen ylevän tason toisen 
ihmisen kanssa. Siitä on riisuttu kaikki 
teeskentely ja itsepetoksen kiusauk-
set!                           

Voisi sen nimittää rakkauden mää-
ritelmäksikin: ”Rakasta minua sellai-
sena kuin olen eikä sellaisena kuin 
muita minä miellyttäisin”!

 Martti Heikkinen 
Omaishoitaja ja vertaisohjaaja

ALZHEIMERIA SAIRASTAVAN VAIMON 
OMAISHOITAJANA... VIELÄ... JA YHÄ 

VIELÄKIN!

Vapaamuotoinen UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA -toiminnan keskustelutilaisuus
Pioni-pirtillä torstaina 30.8.2018 klo 12-15

os. Mustanlahdenkatu 19, Liikehuoneisto 9, 33210 Tampere
    • suunnitellaan uutta toimintaa yhdessä
    • esittelemme jo suunniteltua toimintaa

• kahvittelua pienen suolaisen tarjottavan kera
Toiminta-alueenamme on koko Pirkanmaa, joten toivomme runsaasti osallistujia koko alueelta.

Mukaan Pionin miesverkostoon toivotaan yhtä lailla kenen tahansa läheisen omaishoitajia, 
sinun ei tarvitse olla Pionin jäsen eikä virallinen omaishoitaja.

Tilaisuudessa paikalla Pionista varapuheenjohtaja Aarre Alanen, toiminnankoordinaattori Timo Sälli ja 
toiminnanohjaaja Raija Hietasarka.

Lisätietoja: Aarre Alanen 040 839 0336 ja Timo Sälli 044 230 5557, timo.salli@pioniry.fi
Kaikki nykyiset ja jo hoitosuhteensa päättäneet miesomaishoitajat tervetuloa!

PIONIN MIESVERKOSTO (ent. Ukkoryhmä)
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PIONIN PERUSTAMISESTA 
NYKYPÄIVÄÄN

Kun PIONIA perustettiin
Saatuani pyynnön kirjoit-

taa Pionin perustamisesta 
vaikutti muistini ensin tyhjältä, sitten 
ajattelin vastata kysymyksiin, miksi ja 
miten Pioni perustettiin. 

Se, miten omaishoitajuus määritel-
lään tänään, ei ollut sama kymmenen 
vuotta sitten, kun PIONIa perustettiin, 
eikä koko käsitettä tunnettu, kun var-
haisnuoruudessani jouduin ottamaan 
merkittävästi vastuuta perheessäm-
me. Minä puhun omaishoitajuudesta 
ja sen kehittymisestä yli viiden vuosi-
kymmenen omakohtaisella kokemuk-
sella. Omaisesta huolehtiminen tai 
hänen hyvinvointinsa laiminlyöminen 
on yhtä vanha toimenpide kuin on ih-
miskunta.

PIONI perustettiin, koska me pe-
rustajajäsenet koimme siihen välttä-
mättömän tarpeen. Meillä oli tarmoa, 
intoa ja tarvetta tehdä omaishoitajien 
eteen töitä. Kun olimme kukin tahol-
lamme taisteltu etujemme puolesta, 
oli kertynyt kokemusta. Oli kohdattu 
ja tavattu vertaisia ja kuultu heidän 
kokemuksiaan ja tarpeitaan. Suoma-
lainen yhteiskunta oli edennyt pistee-
seen, jossa omaishoitajuus tunnustet-
tiin ja sitä varten oli ohjeita ja sääntöjä 
laadittu, noita ohjeita ja sääntöjä tul-
kittiin paikoin mielivaltaisestikin ja se 
pakotti meidät toimimaan.

Olimme kohdanneet ja osittain voit-
taneet sitä vastustusta ja tietämättö-
myyttä, jota viranomaisilla/päättäjillä 
oli meidän omaishoitajien tarpeista ja 
oikeuksista. Vertaisina muistan, kuin-
ka kokoonnuimme keskustelemaan, 
kuinka itse kukin meistä oli saanut 
huonoja päätöksiä, epäasiallista 
kohtelua ja suoranaista vihaa osak-
semme. Tästä kohtelusta meillä oli, 
turhankin usein, jäänyt käyttäyty-
miseemme ns. tappelumoodi päälle, 
periksi ei anneta tyyliin. Tällä taiste-
lu- asenteella emme välttämättä ke-
ränneet mielisuosiota, mutta näin me 
etenimme. Joka kerta, kun joku meistä 
oli onnistunut saavuttamaan erävoi-
ton, iloitsimme siitä ja keräsimme 
henkilökohtaisiin kokemustemme tie-
topankkeihin taas yhden uuden tavan 
toimia seuraavalla kerralla. 

Toisaalta taas, mikäli tuota vastus-
tusta ei olisi ollut, emme me niin ko-
valla itsepäisyydellä olisi yhdistystä 
perustaneet. Näin jälkikäteen ihmet-
telee, kuinka porukka omaishoitotyön 
ohessa tähän jaksoi ruveta. Kannusta-
va esimerkki oli meidän Aarre. Mikäli 
Aarrella olisi ollut sydämen tahdistin, 
olisi sen voimanlähteenä täytynyt 
olla Duracell paristo. Mies painoi kuin 
Duracell pupu. Irvistelinkin että Aar-
rella on ADHD, niin täynnä energiaa 
mies on. 

Nyt saamme iloita, kuinka hedel-
mällistä touhumme oli, sen on osoit-
tanut historia. On saavutettu monia 
asioita, joista silloin alkuvaiheessa 
vain unelmoimme. Muistan kyllä 
Raimon, hän oli ensimmäinen koh-
taamani omaishoitaja, joka oli omien 
puheittensa mukaan kokenut vain 
hyvää ja oikeudenmukaista kohtelua. 
Raimo on esimerkki ja tavoite, johon 
koko järjestelmän ja meidän kaikkien 
tulee pyrkiä. 

Miehet olivat vähemmistönä 
omaishoitajina, niin ollen yhteiskun-
nan näkökulma oli enemmän naisten 
näkökulma. Koska eri sukupuolet toi-
mivat ja ratkaisevat asioita eri tavalla, 
olivat PIONIa perustamassa sekä nais- 
että miesomaishoitajat, tämä oli yh-
distyksemme merkittävä voimavara. 
Emme eritelleet nais- tai miesasioita, 
koska meillä oli omaishoitajien edut 
ajettavana. 

Tärkeintä oli oppia itse, mutta myös 
samalla opettaa viranomaisia/päättä-
jiä lain ja asetusten tulkinnoista, jopa 
niiden laatimisessa alettiin meiltä 
asiantuntijoilta kysellä neuvoja. Siitä 
kehkeytyi yhteistyö ja molemmin-
puolinen kunnioitus. Oivallettiin, että 
yhdessä ja yhteistyöllä saavutamme 
enemmän ja nopeammin. Omaishoita-
jien työn arvostus on noussut monin-
kertaisesti. Meidän toimia on tutkittu 
ja raportteja sekä laskelmia laadittu. 
On käynyt erittäin selväksi, millainen 
voimavara omaishoitaja on yhteiskun-
nalle. 

Yhdistyksemme on aivan alusta asti 
toiminut omaishoitajien virkistykseksi 
ja voimaannuttamiseksi. Olivathan ne 
alun kokoontumisemme sellaisia ryh-

mäterapiahetkiä, mutta niistä kehittyi 
monitahoisia ja muotoisia vertaistu-
kiryhmiä. Monelle meistä ne ovat se 
ainoa henkireikä, ajoittain niin ras-
kaan arjen raadannan helpotukseksi. 
Omaishoitajista on saatu myös ver-
taisryhmiin ohjaajia, näin heidän elä-
määnsä on tullut lisää sisältöä. Yhdis-
tyksen jäsenyyden ei tarvitse päättyä 
omaishoitajuuden päättymiseen. Ne 
ihmiset, jotka ovat olleet omaishoi-
tajia, ovat aina omaishoitajia. Eihän 
lapsen vanhemmuus lakkaa, vaik-
ka lapsi kasvaa ja muuttaa elämään 
omaa itsenäistä elämäänsä, äitiys ja 
isyys on pysyvä olotila. Samoin myös 
omaishoitaja jakaa eteenpäin uusille 
ihmisille kokemuksiaan ja näkemyksi-
ään ohjaten, neuvoen ja auttaen tois-
ta välttämään niitä virheitä, joista on 
itse oppinut. 

Nyt on muisteltu vanhoja, mutta tu-
levaisuus on se, mihin on tähdättävä. 
Nyt emme saa jäädä tuudittautumaan 
saavutettuihin etuihin tyytyen. Ol-
laan kiitollisia siitä, mitä olemme saa-
vuttaneet ja pidetään ajan merkkejä 
silmällä. Virkistäytymistä kaivataan 
jatkuvasti, myös palveluiden kehittä-
miseen ja tarpeiden tiedostamiseen 
tarvitaan edelleen aktiivisuutta. Muis-
tettava on, että omaishoitajuuden 
tarve sen kun lisääntyy. Yhteiskunta 
ei selviä ikääntyvien tai jollain tavoin 
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittunei-
den lasten ja nuorten hoidosta ilman 
omaishoitajia.  

Veikko Vepsäläinen
Pioni ry:n perustajajäsen
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Pirkanmaan Omaishoitajat 
PIONI ry 

 Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 
33210 Tampere 

(1.7. alkaen)

www.pioniry.fi
Olemme myös Facebookissa.

PIONIN YHTEYSTIEDOT
Aarre Alanen

kunniapuheenjohtaja
040 839 0336

aarre.alanen@pioniry.fi

Leo Levanen
sihteeri

045 181 7311
leo.levanen@pioniry.fi

hankepäällikkö, KM
Pertti Lahti

044 377 7174
pertti.lahti@pioniry.fi

toiminnankoordinaattori, HM
Timo Sälli 

044 230 5557
timo.salli@pioniry.fi

toiminnanohjaaja
Raija Hietasarka
044 231 2815

raija.hietasarka@pioniry.fi 

Aarre Aarne Alanen
varapuheenjohtaja

Tampere
puh. 040 8390336

aarre.alanen@gmail.com

Leo Levanen
sihteeri

Tampere
puh. 045 181 7311

pioni.leo@gmail.com

Jyri Keränen 
Tampere 

puh. 044 700 2633
 jyri.keranen@elisanet.fi

Juha Luoto
Kangasala

puh. 040 076 6839
luoto709@gmail.com

PIONIN HALLITUKSEN JÄSENET 2018

kehittämispäällikkö 
sosiaalipsykologi 
Riitta Kuismanen

 040 568 7936
riitta.kuismanen@pioniry.fi

OPASTE -HANKE

UKKOHOIVAA PIRKANMAALLA -TOIMINTA

Toimisto
045 875 1417

toimisto@pioniry.fi

hankekoordinaattori 
sosionomi 

Hannele Jokela
050 555 3115

 hannele.jokela@pioniry.fi 

Marjut Lemivaara
Tampere

puh. 050 530 7869
marjut.lemivaara@uta.fi

Katja Korpela
Lempäälä

puh. 040 562 8935
katja.korpela@elisanet.fi 
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Rahankeräyslupatiedot:
1) luvan saaja: Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
2) luvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos / Sastamalan poliisiasema 
3) luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/709, 11.7.2017
4) toimeenpanoaika: 15.08.2017 - 14.08.2019
5) toimeenpanoalue: Pirkanmaa; Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, 
Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, 
Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, 
Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi
6) Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Omaishoitajien virkistystoiminta 
(vertaisryhmät, retkitoiminta ja kevätjuhlat), vertaisohjaajien koulutus, 
Tammelan korttelikerhon toiminta, Maanantai-kahvila (nimi muuttunut Pioni.
kahvilaksi 1.8.17 alkaen),toiminta, liikuntaryhmän kulut, lisäksi ilmoitus- ja 
materiaalikulut, painatus- ja postituskulut, vuokrakulut
7) Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: 
ei erillistä määräystä 
8) Rahankeräyksen käytännön toimeenpanija, 
jos sellainen on määrätty: Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Kauneimmat Kiitokset kaikille Teille,
jotka olette tukeneet toimintaamme monin eri tavoin.

Kiitämme myös kaikkia hyvästä yhteistyöstä 
ja toivomme sen jatkuvan.

Kiitos, että olette olleet mukana tärkeässä työssä 
omaishoitajuuden puolesta.

Kiitos!

OJENNA AUTTAVA KÄTESI 
JA LAHJOITA TOIMINTAAMME TUKEA, KIITOS!

OSUUSPANKKI: FI 52 5734 7520 0442 04

1. Akaa 2. Hämeenkyrö 3. Ikaalinen 4.Juupajoki 5. Kangasala 6.Kihniö 7. Lempäälä 8.Mänttä-Vilppula 9. Nokia 10.Orivesi 11. Parkano 12. Pirk-
kala 13. Punkalaidun 14. Pälkäne 15. Ruovesi 16. Sastamala 17. Tampere 18. Urjala 19. Valkeakoski 20. Vesilahti 21. Virrat 22. Ylöjärvi

Pioni ry rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin, Tampereen kaupungin toiminta-avustuksin, erilaisten yhteisöjen, sää-
tiöiden, yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitusvaroin. Osassa alueen seurakunnista kerätään omaishoitajien kirkko-
pyhänä yhdistyksen toimintaan kohdistettu kolehti. Voit myös osoittaa lahjoituksesi haluamallesi kunnalle, mainitse 
kunta tilisiirrossa (esim. Pioni/ Tampere tai Pioni /Lempäälä). Tukenne on arvokasta omaishoitajien virkistys- ja muun 
toiminnan edistämiseksi. Pienikin lahjoitus lämmittää. Lahjoittamalla olet mukana tärkeässä työssä omaishoitajien 
puolesta, siitä lämpimin kiitos!



PALVELUITA 
KOTIIN JO VUODESTA 1995 

teory.fi  •  050 358 0072

SIIVOUS  •  ASIOINTIAPU  •  IKKUNANPESU  •  PYYKKIHUOLTO  
RUOANLAITTO  •  HOIVAPALVELUT  •  VIRKISTYSTOIMINTA

OMAISHOITAJAN 
VAPAAT

— myös palveluseteliä vastaan!

Virkistystoiminta, Iltatupa-hanke
www.iltatupa.fi  •  puh. 050 590 2303

Iltatupa
HANKE     2016-2018

Tule hakemaan ohjelmaesite tuvalta tai seuraa ilmoittelua lehdissä!


