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Aarre Aarne Alanen 
Omaishoitaja/ Puheenjohtaja

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com

Hyvä lukija, kädessäsi 
on uudistunut PIO-
NIn jäsenlehti, nro 17.  
Näin joulun alla pos-
tia tupsahtaa aika lail-

la, joten päätimme helpottaa kaikkien 
joulukiireitä tiivistämällä lehtemme 
puolta kevyemmäksi versioksi. Nau-
tihan siis kupponen kuumaa ja selaile 
rauhassa uutta lehteämme!

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI 
viettää vuonna 2018 kymmenvuotista 
juhlavuottaan. Yhdistys on perustettu 
tarpeeseen vuonna 2008 ja aktiivista 
toimintaa on nyt jo 13:n kunnan alueel-
la. Yksittäisiä tilaisuuksia on järjestetty 
usein myös muissakin Pirkanmaan 
kunnissa. Yhdistyksen toimitilat ja 
toiminta ovat vuosien varrella muut-
tuneet ja sijaitsevat nyt osoitteessa 
Väinölänkatu 15, Tampereella.

PIONI jatkaa myös ensi vuonna 

PUheeNjOhtajaN Palsta
LUONA, LÄHELLÄ JA LÄSNÄ 

omaishoitajien, vanhusten, vammais-
ten, pitkäaikaissairaiden palvelujen, 
virkistystoiminnan ja edunvalvonnan 
tukitoimia. Omaishoitajien ja heidän 
hoidettaviensa hyvinvoinnin tuke-
minen ja aseman parantaminen tu-
lee olla tavoite tulevaisuudessakin!  
PIONIssa jatkuu yhdessä tekemisen 
meininki! Olemme luona, lähellä ja 
läsnä kaikkialla: toreilla, tapahtumissa, 
messuilla jne.  

Kun PIONI-perhe täyttää ensi vuon-
na 10 vuotta, juhlistamme historiaam-
me Tampereen Konsussa, teemalla: 
”Onneksi on omaishoitaja”. Olen 
kiitollinen näistä yhteisistä vuosistam-
me ja ylpeä sekä kaikista omaishoita-
juutta tehneistä ja tukeneista henki-
löistä ja yhteisöistä – puhumattakaan 
yhdistyksemme historiasta.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta 2018!



4 Joulu 2017 • jäsenlehti nro 17

jOUlUN 
tarINa

Jouluhan on tuollainen ajan-
kohta, jolloin muistot val-
taavat mielen. Yleensä on 
hetki aikaa kerrata muistoja, 
mutta myös mahdollisuus 

luoda uusia, miellyttäviä sellaisia. Kuin-
ka voisin tehdä niin, kysyn itseltäni. Ker-
ronpa tähän yhden mukavan ilahdutta-
van tapauksen vuosituhannen alusta.

Lapsenlapset olivat kolme- ja kuu-
sivuotiaita. Olimme heidän kotonaan 
aattoiltaa viettämässä. Koitti lahjojen 
jaon aika. Teemu - se vanhempi heistä 
- halusi toimittaa pukin virkaa, joten hä-
nelle puettiin papan joulupukin asusta 
nuttu, tupsulakki ja parta. Parta kutitti: 
sen poika laittoi leukansa alle kuin hui-
vin.

Teemu-pukki luki jokaisen paketin 
päältä nimen ja ojensi lahjan, mutta 

joka kerta, kun hän luki oman nimensä 
”Teemu”, joku meistä aikuisista lausah-
ti, että ”se on sinulle”. Silloin Jere tokaisi 
tiukkaan sävyyn ”ei se ole Teemu,  se 
on joulupukki.” Poika näki edessään 
joulupukin, ei isoveljeään. 

Seuraavana aamuna perhe teki läh-
töä vastavierailulle papan ja mummon 
luokse. Illalla pappa oli unohtanut pu-
kin varusteet ja niinpä äiti otti varuste-
kassin ja vei sen autoon. Tarkkaavainen 
Jere tietysti kysyi: ”Mitä siinä on?” Äiti 
totuudenmukaisesti  vastasi, että ”siinä 
on pukin puku.” Jolloin Jere kysyi ih-
metellen, ”Onko joulupukki nakupelle?” 
Kolmevuotiaan Jeren eläytyminen sai 
meidät aikuiset huvittuneiksi. 

Joululaulussa laulamme: ”Oi jospa ih-
misellä ois’ joulu ainainen”. Me, joilla on 
useampia kymmeniä vuosia takanam-
me, muistamme hyvin joulut, jolloin ei 
ollut kaikkea yltäkyllin. Puuttui jotain 
näistä tämän päivän itsestäänselvyyk-
sistä: rauhaa, läheinen rakas, ravinto-
puoli oli niukkaa, lahjoja oli niukalti, ei 
ollut joulukuusta, tms. Nykyisen elin-
tason vallitessa valtaosalla suomalai-
sia on joulu joka päivä! Paitsi jos joulun 
merkitys - se varsinainen sisältö - puut-

tuu. Olen kohdannut heitä, jotka yrittä-
vät täyttää tuota henkistä vajetta jollain 
muulla. Alkoholilla, materiaalilla, kult-
tuurilla, työllä ja touhulla, vaimentaak-
seen sitä sisäistä kaipuuta, joka kalvaa 
ja tuottaa epämiellyttävää oloa jouluna. 
Tajuan, että ilman Jeesusta, jonka syn-
tymän muistoa jouluna vietämme, on 
joulu vain yksi tilanne riehua ja riekkua.

Onneksi tämä joulu on taas uusi mah-
dollisuus, jolloin voimme jatkaa ja luoda 
perinnettä, joka on kristityn kansamme 
osa ollut satoja vuosia, Jumalalle kiitos! 
Siinä ei ole mitään hävettävää, vieraas-
ta kulttuurista tulevat ihmiset haluavat 
ihan oikeasti tietää, miksi ja miten me 
vietämme joulua. Olisi väärin heitä ja 
myös itseämme kohtaan, jos väärällä 
häveliäisyydellä lopetamme jotain sel-
laista, joka tekee aidon rauhaisan jou-
lun pimeimmän vuodenajan kohdalle 
tässä sotien ja vainojen riivaamassa 
maailmassa.

Tänä vuonna haluan toivottaa rauhai-
saa joulua, sillä arki on riittävän rankkaa. 
Otetaan vastaan siunauksena tämä 
juhlahetki, jolloin voimme muistella ja 
jakaa yksin tai yhdessä jotain hyvää! 

Olkaa siunattuja!  

KirJOiTTanUT: Veikko Vepsäläinen

Itsenäisyydentie 66, Sastamala



Itsenäisyydentie 66, Sastamala

K-Citymarket Sastamala toivottaa asiakkailleen 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018 ! 
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Haka-Apteekki Prisma Kaleva
Sammonkatu 75, 33540 Tampere
puh. (03) 225 9000
www.haka-apteekki.com 

Palvelemme
arkisin 9-20

lauantaisin 9-18
sunnuntaisin 12-18

TERVETULOA
HAKA-APTEEKKIIN!



vOisiKO hOitaJasta tulla lähes 
yhtä läheinen Kuin Oma lapsi?

Kun kaipaamme kotiin apua arjen askareissa, 
kysymme sitä ehkä ensimmäisenä läheisiltä, 
lapsilta ja ystäviltä. Meille voi olla vieras ajatus 
ottaa ulkopuolinen hoitaja paikkaan, joka on 
meille se kaikkein henkilökohtaisin. Ajatus siitä, 
että joka aamu tulevat uudet kasvot ohjaamaan 
aamutoimia, tuntuu ehkä kiusalliselta. 
Tiesitkö, että on yrityksiä, joissa asiakkaalle va-

litaan 1-3 omahoitajaa, jolloin heistä tulee 
sinulle läheisiä?

Avun tarve tulee ajankohtaiseksi jossain 
elämänvaiheessa suurimmalle osalle meis-
tä. Usein siivousapu on ensimmäinen asia, 
johon apua haetaan. Sen käyttö onkin luon-
tevaa jo monelle työikäiselle helpottamaan 
arjen kiireitä. 

ON PaljON hYVIä KYsYMYKsIä, 
KUN ValItset PalVelUtUOttajaa. 

Millaiset asiat ovat sinulle 
tärkeitä hakiessasi apua?  Ha-
luatko että työt hoidetaan 
nopeasti alta pois, vai pidätkö 
enemmän kiireettömästä, läs-
näolevasta palvelusta? 

Toivotko, että hoitaja tekee vain ja ainoastaan 
sovitut asiat, vai pidätkö hoitajasta, joka lukee 
tilannetta ja tarjoutuu auttamaan myös muis-
sa sillä hetkellä akuuteissa asioissa?  Näitä 
kysymyksiä sinun on hyvä pohtia, kun valitset 
palvelun tuottajaa. Kannattaa myös tarkistaa 
vastaako palvelun tuottajan arvopohja sinun 
arvoihisi. Yksilöllinen hoiva ja palvelu rakentu-
vat aina asiakkaan tarpeista ja toiveista. 

Asiakkaan ympärillä saattaa olla monia mui-
takin auttavia tahoja. Jotta he kaikki olisivat 
perillä asiakkaan voinnista, luonteva yhteistyö 
muiden tahojen kanssa on tärkeää. Tämä ta-
pahtuu tietenkin aina vain asiakkaan suostu-
muksella.

044 981 2301
www.valkokultahoiva.fi
info@valkokultahoiva.fi



Omaishoidosta pienin askelin työelämään

ASKEL AJOISSA
- HYVINVOINNIN RAJOISSA
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STEA:n rahoittamaan TOIMINTAKYKY 
KUNTOON -ohjelmaan kuuluva Omaishoi-
dosta pienin askelin työelämään OPASTE 
-hanke on lähtenyt liikkeelle hankesuun-
nitelman mukaisesti. Yhteistyökump-
paneiden kanssa on verkostoiduttu ak-
tiivisesti, mistä yhtenä konkreettisena 
esimerkkinä on ohjausryhmän ensimmäi-
nen kokoontuminen syksyllä 2017. Myös 
kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on 
onnistuttu tavoittamaan ilahduttavasti 
jo heti hankkeen alkumetreillä. Ensim-
mäisiä haastatteluita on jo tehty. 

Yhteistyö kuntien työllisyyspalvelui-
den, omaishoidon koordinaattoreiden, 
potilasjärjestöjen sekä Kelan kanssa on 
alkanut sujuvasti. Hanketta on syksyn 
aikana esitelty erilaisilla foorumeilla, 
kuten Omaishoitajat ja läheiset -liitto 
ry:n järjestöpäivillä lokakuussa Tampe-
re -talossa, missä hanke sai runsaasti 
positiivista huomiota osakseen. Lisäksi 
hankkeesta on tiedotettu valtakunnalli-
sella omaishoidon viikolla Tampereella 
marraskuussa järjestetyssä tilaisuudessa, 

joka oli suunnattu niille omaishoitajille, 
jotka eivät ole omaishoidon tuen parissa 
sekä Akaassa Omaishoitajat ja läheiset  
- liiton ja omaishoitoyhdistysten järjestä-
mässä ”Yhdessä omaishoidon puolesta” 
tilaisuudessa. Vuoden 2018 aikana jär-
jestetään eri kunnissa laajempia infotilai-
suuksia hankkeesta. 

OPASTE -hankkeen keskeisimmät ta-
voitteet ovat luonteeltaan pitkän täh-
täimen tavoitteita. Painopiste on ennen 
kaikkea työn/työttömyyden ja omaishoi-
don yhteensovittamisessa sekä hyvin-
voinnin ja jaksamisen tukemisessa. Hel-
pottamalla esimerkiksi omaishoidon 
ja työssäkäynnin/yrittäjyyden nykyään 
usein ongelmallista yhteensovittamista, 
voidaan omaishoidosta tehdä nykyistä 
houkuttelevampi vaihtoehto työikäisille 
henkilöille, joiden osuus omaishoitajista 
tulee varmasti lisääntymään. Asia on siis 
varsin merkittävä myös kansantaloudelli-
sesti.

Hanketta tukemaan on jo saatu kaksi 
gradututkijaa Tampereen yliopistosta. 

He kartoittavat sosiaalipolitiikan alaan 
kuuluvissa tutkimuksissaan omaishoitoti-
lannetta kentällä. Tarkoitus on selvittää, 
mitä työllistymisen esteitä omaishoita-
jilla on ollut. Tällaisia esteitä voivat olla 
esimerkiksi taloudelliset ja muut kannus-
tinloukut.

Onko sinulla ollut tai on kenties pa-
raikaa hyviä tai huonoja kokemuksia 
omaishoidon ja työn tai työttömyyden 
yhteensovittamisessa? Ole siinä tapauk-
sessa yhteydessä Hannele Jokelaan p. 050 
555 3115, pioni.hannele@gmail.com tai 
Riitta Kuismaseen p. 040 568 7936, riitta.
kuismanen@gmail.com.

Tulemme jatkossa kertomaan hankkeen 
etenemisestä jäsenlehdissä, www -sivuil-
la ja facebookissa sekä muitakin medioita 
käyttäen hankkeen vastikään valmistu-
neen viestintäsuunnitelman mukaisesti.

rauhallista joulunaikaa 
ja hyvää alkavaa vuotta 2018!

OPASTE -hankkeen henkilöstö

OPASTE -HANKKEEN TAVOITTEENA TEHDÄ 
OMAISHOIDOSTA HOUKUTTELEVA VAIHTOEHTO

ASKEL AJOISSA
- HYVINVOINNIN RAJOISSA



Majoitus alk.

199€
3vrk/hlö/2hh

Varaa: p. 044 7476 560

Vain 
10min 

Kuopion 
torilta!

OMAA AIKAA
KUOPION KUPEESSA

Kylpylähotelli Kunnonpaikka
p. 044 7476 560 | myynti@kunnonpaikka.com

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela | www.kunnonpaikka.com

Lomaile kylpylähotelli Kunnonpaikassa 
parhaiden palveluiden äärellä!

Tutustu meihin lisää: www.kunnonpaikka.com

Kolmen yön majoituspaketti Kunnonpaikassa sisältää aamiaiset, 
päivälliset sekä kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön. 
Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä.

Varaa myyntipalvelustamme ja mainitse tunnus 

"OMAISHOITAJA". 
Tarjous on voimassa 23.12.2017 asti.

HARMONIAN HEMMOTTELEVAT HOIDOT  |  FYSIOKLINIKAN LAADUKKAAT PALVELUT  |  NELJÄ KUNTOSALIA  |  KYLPYLÄN 
POREET  |  SAVUSAUNAILLAT MAANANTAISIN  |  TANSSIT RAVINTOLASSA  |  VIIKOITTAIN VAIHTUVA VAPAA-AJANOHJELMA 



Jotta omaishoitajallakin olisi 
lepopäivä – Stellan hoivapalvelut

Varaa maksuton suunnittelukäynti

010 633 8585 tai  

stella.fi

ujuva arki omassa kodissa syntyy 
jokaiselle erilaisista asioista. Siksi 

suunnittelemme hoiva- ja sairaanhoito-
palvelumme aina henkilökohtaisesti, myös 

puolison ja omaisten toiveita ja tarpeita 
kuunnellen. Olemme palvelusetelituottajia 

useissa kunnissa. Olemme tukena juuri 
siinä, missä tukea tarvitaan, myös 
omaishoitajan taakkaa jakamassa. 

Voimme auttaa vaikkapa ruoanlaitossa, 
peseytymisessä, kuntoutuksessa, kaupun-

gilla asioimisessa ja siivoamisessa. 
Hoidammehan ihmisen ja kodin.

 
Kokeneet ja koulutetut Stellan 

hoivatyön ammattilaiset ovat vain yhden 
puhelinsoiton päässä. Maksuttomalla 

suunnittelukäynnillä tutustumme asiak-
kaaseen ja läheisiin ja suunnittelemme 
onnelliseen kotiasumiseen tarvittavan 

hoidon ja turvan. Ota yhteyttä! ■

S
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taPahtUMaKaleNterI
Kevään 2018 tapahtumia
vertaistuKiryhmät

aKaan ryhmä
Kokoontumispäivät: 
30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6.
aika: klo 14.00-15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, Kirkkotori 6, 
Toijala
Lisätietoja: Seniorituvan ohjaaja Tarja Ruusu-
vuori 040 550 7778 senioritupa@gmail.com

hämeenKyrÖn ryhmä
Kokoontumispäivät:
25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5.
aika: kerran kuukaudessa to 
klo 15.00-16.30
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, Tunneli-
kuja 1, Hämeenkyrö. Ryhmän ohjaaja tulee 
joka toinen kerta PIONI:sta ja joka toinen 
kerta Hämeenkyrön kunnasta.
Lisätietoja: Pertti Lahti 044 377 7174 
pioniry@gmail.com ja Arja Salonen 
050 521 5141 arja.salonen@hameenkyro.fi

iKaalisten ryhmä
Kokoontumispäivät: 3.1, 7.2, 7.3,  4.4,  
2.5,  6.6.

aika: kuukauden ensimmäinen ke 
klo 17.30-19.00
Paikka: Ika Tupa, Vanha Tampereentie 6, 
Ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna 040 937 6366 
tarna.hannu.p@student.uta.fi

KanGasalan ryhmä
Kokoontumispäivät: 
8.1, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5.
aika: kerran kuukaudessa ma
klo 17.00-18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11, 
Kangasala
Lisätietoja: Juha Luoto 0400 766 839 
luoto709@gmail.com

KihniÖn ryhmä
Kokoontumispäivät: 26.1., 23.2., 23.3., 
27.4. 25.5.
aika: kuukauden viimeinen pe 
klo 17.30-19.00, poikkeus 23.3.
Paikka: Terveystalo (Touhula), 
Kihniöntie 71
Lisätietoja: Hillevi Karppinen ja Leila Pusa 
0400 839 756 leila.pusa@pihlajalinna.fi

Kurun ryhmä
Kokoontumispäivät: 15.1., 19.2., 19.3., 
16.4., 21.5.
aika: kerran kuukaudessa ma klo 12.00-14.00
Paikka: Kurun seurakuntatalon alakerran 
kokoushuone, Kirkkotie 2
Lisätietoja: Asta Markkola 050 3077 698 
asta.markkola@suomi24.fi

lempäälän ryhmä 
Kokoontumispäivät: 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5.
aika: kuukauden ensimmäinen ma 
klo 15.00-16.30
Paikka: Vanhustyönkeskus, Himminsali, 
Himminpolku 6, Lempäälä
Lisätietoja: Riitta Aavajoki 040 742 4026

mänttä-vilppulan ryhmä
Kokoontumispäivät: to 1.2., ti 6.3., 
to 5.4., ti 8.5. 
aika: klo 12.00-14.00
Paikka: Lumometsän tupa, 
Hopunmäentie 18, Vilppula.
Lisätietoja: Omaishoidon 
ohjaaja Johanna Peippo 
johanna.peippo@mantanterveys.fi

Kaikki omaishoitajat ja jo hoitosuhteensa 
päättäneet ovat tervetulleita mukaan.
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OriveDen ryhmä 
Kokoontumispäivät: 31.1., 28.2., 28.3., 
25.4., 30.5.
aika: kuukauden viimeinen ke
klo 12.30-14.00
Paikka: Oriveden palvelutalo, 
Takkahuone, Eerolantie 2, Orivesi
Lisätietoja: Irmeli Nylander, 
050 300 3155, irmeli.nylander@evl.fi 
Pioni toimisto: 045 875 1417 
pioni.toimisto@gmail.com

pirKKalan ryhmä
Kokoontumispäivä: 23.1., 20.2., 
20.3., 17.4., 22.5.
aika:  ti klo 17.30-19.00
Paikka: Pirkkalan seurakuntakeskus, 
Perkiöntie 40, Pirkkala
Lisätietoja: Riitta Kuismanen
040 568 7936
riitta.kuismanen@gmail.com

sastamalan ryhmä
Kokoontumispäivät: 25.1., 22.2., 29.3., 
26.4., 31.5.
aika: kuukauden viimeinen to
klo 13.00-15.00
Paikka: Pyymäen Konditoria, kokoustilat, 
Onkiniemenkatu 6, Sastamala
Lisätietoja: Annikki Vuorenoja 040 595 9914 
annikki.vuorenoja@gmail.com

tampereen uKKOryhmä 
Kokoontumispäivät: 
18.1. klo 17.00 Tutustuminen Tampereen 
ensi- ja turvakodin mieskaveritoimintaan, 
Perhekulma Puhuri, Suvantokatu 1 D 56
15.2. klo 10.00-13.00 Pilkkitapahtuma Lem-
päälän Kierimossa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Pekka Kankkonen 044 5088 329
15.3. klo 17.00 Ergonomia hoitotyössä 
- turvallisuutta ja toimivuutta, sosiaalipsy-
kologi, kehittämispäällikkö Riitta Kuismanen
4.4.  klo 17.00 (Huom. Ke) Ukonpäivän 
seminaari (teema ilm.myöh.), Juhlakeskus 
Mancester, Kalevan puistotie 7
17.5.klo 10.00-15.00 Kevätretki Laukon 
kartanoon, avoin kaikille
14.6. klo 17.00 Pioni-Pirtillä 
kahvitellen kesälaitumille
Lisätietoja: Pertti Lahti 044 377 7174
pioniry@gmail.com

teisKOn ryhmä 
Kokoontumispäivät: 17.1., 21.2., 21.3., 
18.4., 16.5.
aika: kuukauden kolmas ke klo 14.00-15.30
Paikka: Teiskon seurakuntakoti, 
Teiskon Kirkkotie 113
Lisätietoja: Hannele Jokela,
pioni.hannele@gmail.com, 050 555 3115, 
Pirjo Torikka pirjo.torikka@evl.fi
050 563 3724

valKeaKOsKen ryhmä
Kokoontumispäivät: 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5.
aika: Kuukauden ensimmäinen ma 
klo 18.00-19.30
Paikka: Päiväkeskus Mielikki, 
Kirkkotie 6, Valkeakoski
Lisätietoja: Martti Heikkinen
0400 834 835
martti.heikkinen35@gmail.com

ylÖJärven ryhmä
Kokoontumispäivät: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4.
aika: kuukauden ensimmäinen ke klo 
10.15-11.45, poikkeus 10.1. Toukokuun 
(2.5.) kokoontuminen ilm. myöh.
Paikka: Ylöjärven seurakuntakeskus, 
Kirkkotanhuantie 1, Tähkäpäät-ryhmän 
yhteydessä. Hoidettava voi samanaikaisesti 
osallistua Tähkäpäät-ryhmän toimintoihin.
Lisätietoja: Pionin toimisto 045 875 1417 
pioni.toimisto@gmail.com

henGelliset ryhmät

lempäälän henGellinen 
KesKustelupiiri
Kokoontumispäivät: 8.1., 29.1., 19.2., 
12.3., 26.3., 9.4., 30.4.
aika: Klo 16.30-18.00
Paikka: Ehtookoto, Katepalintie 9, 
Lempäälä
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Lisätietoja: Leena ja Markku Laine
044 583 2334 hoitolat@gmail.com

tampereen henGellinen 
KesKustelupiiri
Kokoontumispäivät: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 
10.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5.
aika: joka toinen ke klo 14.00-15.30
Paikka: PIONI-pirtti, Väinölänkatu 15, Tampere
Lisätietoja: Pirkko ja Veikko 
Vepsäläinen 044 356 3942 
veikko.vepsalainen@gmail.com

liiKuntaryhmät

tampereen piOni 
-liiKuntaryhmä
aika: ke klo 11.00-12.30
Paikka: Tammelakeskuksen jumppasali, 
Itsenäisyydenkatu 21, Tampere
Lisätietoja: Serge Tcheuffa 044 994 4834 
sergonomia@sergonomia.fi osallistumis-
maksu 5 € /kerta tai 50 € / kausi

valKeaKOsKen OmaishOita Jien 
Jumppa/haKa-Gym
Kokoontumispäivät ja aika: ilm.
myöh. paikallislehdessä.

Paikka: Hoikun jumppasali, Kirkkotie 8
Lisätietoja: Martti Heikkinen
0400 834 835
martti.heikkinen@gmail.com

muu tOiminta 

tammelan KOrtteliKerhO  
aika: ti klo 14.00-15.30 
alkaen 9.1.2018
Paikka: PIONI-pirtti, Väinölänkatu 15, 
Tampere. Tapaamiset ovat avoimia kaikille. 
Tervetuloa!
Lisätietoja: 045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

piOni-KahviO 
Kokoontumiset ja aika:  ma alkaen 8.1. 
klo 11.00-13.00
Paikka: PIONI-pirtti, Väinölänkatu 15, 
Tampere. Tapaamiset ovat avoimia kaikille. 
Tervetuloa!
Lisätietoja: 045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

hemmOtellen lasKiaiseen 
-tapahtuma
aika:  ti 13.2.2018 klo 13.00-15.30

Paikka: PIONI-pirtillä, 
Väinölänkatu 15, Tampere 
Lisätietoja:  s. 28.

savityÖpa Ja
aika: to 8.3. klo 12.00-15.00
Paikka: PIONI-pirtillä, 
Väinölänkatu 15, Tampere
Lisätietoja:  s. 27. 
Ilmoittautuminen: 23.2.2018 mennessä!

henGellinen virKistyspäivä
aika: to 17.5. klo 11.00-18.00
Paikka: Vähäjärven lomakoti, Hauho 
(Muntsilantie 19, 14680 Alvettula). Hinta 15 €.
Lisätietoja:  s. 29. 

Muutokset mahdollisia. 
Seuraa tapahtumatietoja 

aamulehden järjestöpalstalta, 
paikallislehdistä, verkkosivuil-

tamme sekä Facebookista.



OSAAMISTA
• neurologinen fysio-, toiminta- ja puheterapia
• kipuongelmat
• tuki- ja liikuntaelinongelmat
• psykofyysinen fysioterapia
• lymfaterapia
• lantionpohjan fysioterapia
• lasten terapia
• teknisavusteinen kuntoutus
• koira-avusteinen fysioterapia

Ajanvaraus (03) 3126 0300                 www.erikoiskuntoutus.fi                  Koskikeskus 3. krs Hatanpään valtatie 1, Tampere 



www.tammenlehvakeskus.fi
Tammenlehväkeskus Oy, Kenttäkatu 17, 33500 Tampere

Kauniin luonnon ympäröimässä Tammenlehväkeskuksessa 
on maistuvat ateriat omasta keittiöstämme ja 
esteettömät pesutilat. Meillä omaishoidon 
osa-vuorokautinen vapaa palvelusetelillä. Otahan 

yhteyttä!

Aitoa välittämistä 
Ystävällistä palvelua ja turvallista lähimmäisen hoivaa, 
laadukasta puhtautta kotiinne tai luotettavaa saattajaa 
menoihinne. Näitä palveluja ja paljon muuta löydätte 
Kotipalvelu Empatiasta asiakasystävällisin hinnoin.

Otamme vastaan myös kaikkien ikäryhmien omaishoidon 
tuen osavuorokautisen hoidon palveluseteleitä.

Sanna Luoma / Kotipalvelu Empatia
0445311115

s.m.luoma@suomi24.fi

www.kotipalveluempatia.fi

Myös koti- ja
yristyskäynnit!

TUTUSTUMISTARJOUS!
30 min. hieronta 22 €!

Tarjous koskee uusien asiakkaiden 
ensimmäistä hierontakäyntiä.

Koulutettu hieroja ja Personal Trainer Serge Tscheuffa 
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere  puh. 044 9944 834

sergonomia@sergonomia.fi  www.sergonomia.fi 
www.facebook.com/sergonomia

HYVÄÄ OLOA HIERONNASTA!

Klassinen hieronta

Urheiluhieronta

Intialainen päähieronta

Triggerpistekäsittely

Urheiluteippaus

Personal Trainer palvelu

Kuntopiiri ja ryhmäliikunnanohjausKuntopiiri ja ryhmäliikunnanohjaus

16 Joulu 2017 • jäsenlehti nro 17
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WWW.homeinstead.fi

Luotettavaa ja yksilöllistä hoivapalvelua
senioreille kotiin

Soita -kerromme lisää puh. 010 850 9520  

Suverena Oy
tarjoaa

•  monipuolisia kotipalveluita
•  kotisairaanhoitoa

Pirkanmaan alueella

sh Mariaana Aartoranta
p. 0400 219819

suverena@suverena.fi
www.suverena.fi

Ammattitaito ja lämmin kohtaaminen!

Shop & Wellness

Apteekki
puhelin 03 384 0600

ma-pe 8-18 la 10-14

www.tullintorinapteekki.fi 

2. krs
Tullintorin

Ajanvaraus 03-2145288
Näsilinnankatu 22 A

www.ai-ai.fi
FYSIOTERAPIAN

LISÄKSI ME 
HOIDAMME

• kipua laserilla ja
akupunktiolla
• jumiutuneita lihaksia
erilaisilla hieronnoilla
• turvotuksia lymfahoidolla
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Hoidamme läheisesi kuin
toivoisimme itseämme
hoidettavan.

WWW.KOSKIHOIVA.FI

Tarvitsetko aidosti asiakkaistaan välittävää 
apua ja tukea arkeen?
Asiakkaan etu, laatu ja vastuullisuus ohjaavat aina Koskihoivan 
toimintaa. Tuomme palvelut kotiisi ja maksaa voit myös 
palvelusetelillä.

 

SOITA JA KYSY LISÄÄ 050 330 0099
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SiSeKo Oy     Siivikkalan seniorikodit

Arvoisa omaishoitaja,
jäävätkö omaishoidon vapaat käyttämättä? Onko 
kynnys korkealla kysyä omaiselle hoitopaikkaa 
siksi aikaa, että ehtisi kunnolla levätä, hoitaa 
asioita tai harrastaa jotain itselle tärkeää?

Siivikkalan seniorikodit on tuottanut v. 2014 alkaen turvallista ja luotettavaa ikäihmisten per-
hehoitoa viihtyisässä 7 paikkaisessa perhekodissa, Siivikkalassa n. 2 km Tampereen rajalta.

Perhekodissa on asiakkaiden mahdollista päästä ulkoilemaan vuoden ajasta riippumatta. 
Päiviin tuo vaihtelua erilaiset teemat, muistiryhmät, musiikki, runot, retket, jumppatuokiot, 
esiintyjät yms.

Tarjoamme perhehoitoa Ylöjärveläisille päivätoiminnan palvelusetelillä ja Tamperelaisille 
omaishoidon palvelusetelillä arkisin 6 tuntia, muut ajat sopimuksen mukaan. Itsemaksavana 
voi tulla muistakin kunnista.

Otathan yhteyttä mikäli kiinnostuit, niin sovitaan aika tutustumiskäynnille!

Virkunpolku 7, 33450 Siivikkala | Puh: 040 637 3344 | info@siseko.fi | www.siseko.fi
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Tarjoamme Pirkanmaan alueella 
hoiva- ja siivouspalveluita kaikenikäisille.

Palveluihimme kuuluvat mm.
- hygienian hoito, lääkehuolto
- kotisiivous
- ikkunanpesu
- ruoanlaitto, kaupassakäynti
- lemmikkien hoito
- omaishoidon tuuraus, henkilökohtainen apu

Ota rohkeasti yhteyttä numeroon 044 976 9903 tai 044 979 4265 
tai sähköpostitse ajhoiva@gmail.com, 
niin etsimme juuri sinulle sopivan avustajan!

Aaga-Hoiva Tampere Oy
Hoiva- ja siivouspalvelut Pirkanmaalla

Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Vuonna 2017 kotitalousvähennys on 50%.

P. 044 979 4265 & 044 976 9903
www.aagahoiva.com
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OP taMPereeN hYVä tYö -lahjOItUs 
OMaIshOItajIeN tUeKsI

Vuotuinen Hyvä työ -lahjoitus 
on tärkeä osa OP Tampereen 
yhteiskuntavastuullista työtä, 

ja se onkin jaettu jo yli 10 vuoden ajan. 
Lahjoitus myönnetään kohteelle, joka 
sopii pankin arvomaailmaan: ihmislä-
heisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä 
menestymiseen. Lahjoitusta on voinut ha-
kea vuosittain järjestettävässä yhdistyksil-
le ja yhteisöille avoimessa haussa. Tänäkin 
vuonna pankki sai Pirkanmaalla toimivilta 
seuroilta, yhdistyksiltä ja muilta kolman-
nen sektorin yhteisöiltä yli 40 hakemusta.

Vuonna 2017 tämä perinteikäs Hyvä 
työ -lahjoitus, arvoltaan 4 000 euroa, 
myönnettiin Pirkanmaan Omaishoitajat 
ry PIONIlle tämän niin läheisille ihmisille 
kuin koko yhteiskunnalle merkittävään 
työhön omaishoitajien jaksamisen ja yh-
teiskunnallisen aseman tukemiseksi. Koh-
detta olivat päättämässä myös pankin 

omistaja-asiakkaat ja tukensa Pionille ja 
omaishoitajille ilmaisivat myös sadat ih-
miset pankin Facebook-sivulla osoitteessa 
www.facebook.com/optampere.

Asiakasomisteiselle Osuuspankille yh-
teiskuntavastuullisuus on tärkeää. Va-
kavaraisena ja tuloksellisesti toimivana 
yrityksenä se voi ja haluaa jakaa talou-
dellista hyvää myös eteenpäin. Vuosittain 
pankki onkin tukenut monella tavalla 
oman toimialueensa, sen yhteisöjen ja 

ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. 
Hyvä työ -lahjoituksen ovat saaneet aiem-
pina vuosina Tampereen Pyrintö, Tampe-
reen Kaupunkilähetys, Setlementti Naapu-
ri / Tampereen Tyttöjen Talo, Kriisikeskus 
Osviitta, Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Tampereen yliopisto, Tampereen NNKY:n 
Itu-projekti, Tampereen seudun etsintäkoi-
rat, Yrityskylä Pirkanmaa, SPR Nokian Katu-
työ Harava, Tampereen Kehitysvammaisten 
Tuki ry ja Arva ry / Unelmatehdas-toiminta.

OP Tampere
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Korttelikerhossa kävi syksyllä 2017 kiinnostavia esiintyjiä. 
Kiinnostavin oli kuulemma Komediateatterin Grand Old Man 
Esko Raipian visiitti PIONIssa. Lisäksi tehtiin ihania ja 
tunnelmallisia retkiä. Kohteena Urpolan Kartano 
Humppilassa, Lielahden kartano Tampereella, 
Tamperekierroksia tehtiin oikeella Tampereen 
kiälällä. Venetsialaisiakin juhlittiin 
Sastamalassa ja Korttelijuhlia 
Tammelassa. Viestintävastaavana 
vuonna 2017 retkiä järjesti 
radiostakin tuttu,  
KM Aulikki Järvinen-Nummi. 
(Kuvassa alh.oik.) 

Toimistopalaverissa 
(kuva alinna, vasemmalta): 

Riitta Kuismanen, 
Heini  Alajakku ja Hannele Jokela.



23Joulu 2017 • jäsenlehti nro 17

Tutustumisretkellä Lielahden kartanoon päästiin 
huokailemaan uudistuvan Tampereen upean Hiedan-

rannan alueen suunnitelman ihanuutta.

Iloisen bussiemännän matkassa kuultiin paljon historiallisia faktoja ja naurettiin hauskoille jutuille. 
Aulikki Järvinen-Nummi ideoi ja juonsi vuoden 2017 Pionin matkat ja retket. 

Kuvassa (yllä) ollaan tutustumassa Lielahden kartanoon, jossa kuultiin kiinnostavaa 
paikallishistoriaa ja nautittiin samalla herkulliset kaffet.

Urpolan kartanon Puodissa oli ihana käsityökauppa, 
jonne käsityön ystävät olisivat halunneet 

”jäädä asumaan”.

Yliluonnollisten tapahtumien iltana Halloweenina 2017 kokoontuivat ”kummajaisista” kiinnostuneet Pioniin - 
yhden ison pöydän ympärille -  jännittäviä kummitusjuttuja iltahämärässä kuulemaan. Hu-huu! 

Jännä ja kiva ilta, raportoi paikalla ollut HAAMU.
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Kutsu

16.4.2018 kello 17.00 alkaen 
Käsitellään tärkeät ajankohtaiset asiat.

Koollekutsujana Pioni ry:n hallitus.

Tervetuloa!

PIONIn sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
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Kuntoutuskeskus Kankaanpää | Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Se paras kuntoutuspaikka!

Tervetuloa myös virkistävän 
joulun viettoon Kankaanpäähän!

Joulupaketti täysihoidolla
alk. 312e/hlö/2vrk

Tarjoamme laadukkaita kuntoutuspalveluja lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Meillä hyvinvoinnin ja terveyden 

asiantuntijat työskentelevät yhdessä sinun tai läheisesi 
voinnin parhaaksi, useimmiten Kelan maksamana. 

Tavoitteena parempi arki ja elämänlaatu.

Soita ja kysy kuntoutusmahdollisuuksista:
Kuntoutussihteeri Tarja Lammi 

p. 050 394 7524

Kihniön apteekki
ark. 9-17, la 9-13
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Toivottavat Pionin ja Opaste hankkeen-väki 
ja yhteistyötahot. Lämmin kiitos myös Pionin 

lahjoittajille, yhteistyökumppaneille, 
vapaaehtoisille ja henkilöstölle. 

Hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta 2018! 

Omaishoitaja, oletko harkitsemassa siirtymistä 
työelämään kokoaikaisesti tai osapäiväisesti ja 

kaipaat siihen ohjausta? Onko sinulla ongelmia työn ja 
omaishoidon yhteensovittamisessa? Entä haluatko kertoa 

kokemuksistasi työn ja omaishoidon yhdistämisestä? 

Omaishoidosta pienin askelin työelämään

KatsOtKO jO 

huOmisEEn sillä 

silmällä?

jos vastauksesi yhteenkin kysymykseen oli ”kyllä”, niin olet 
etsimämme henkilö. Voit olla  yhteydessä meihin:  

hannele jokela 050 555 3115, pioni hannele@pioniry.fi tai 
Riitta Kuismanen 040 568 7936, riitta.kuismanen@pioni.ry.fi. 
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 KeVäINeN saVItYöPaja
Tule tekemään savesta omalle lapsellesi, kummilapsellesi tai kotiisi oma suojelusenkeli. Voit valmistaa yhden ison tai 

monta pientä enkeliä. Kurssin kesto on 3 tuntia. Hinta 45 €, joka sisältää opetuksen, materiaalit, esineiden polton ja 

kahvituksen. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on riittävä määrä. Järjestäjä: Savipaja Samotti

aika: to 8.3. klo 12.00-15.00 Paikka: PiOni-pirtti, Väinölänkatu 15, Tampere

Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen: 

045 875 1417

pioni.toimisto@gmail.com

ilmoittautuminen: 

23.2.2018 mennessä!
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hemmOtellen lasKiaiseen 
-tapahtuma

laskiaistiistaina 13.2.2018 klo 13.00 - 15.30

PIONI-PIrtIllä, VäINöläNKatU 15, taMPere

 

Järjestämme omaishoitajille perinteisen hemmottelupäivän, joka sopii myös 

hoidettaville ja muille kiinnostuneille. Luvassa mm. hierontaa, rentoutusta, 

verenpaineen ja -sokerin mittausta, yhdessäoloa ja mukavaa toimintaa. 

Tarjoamme hernerokkaa, pannaria, laskiaispullia, kahvia, teetä ja mehua.

Lisätietoja: 045 875 1417 pioni.toimisto@gmail.com

Ystävänpäivän merkeissä
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henGellinen virKistyspäivä
tOrstaina 17.5.2018 KlO 11.00 - 18.00

päivän OhJelma

Kuljetukset järjestetään kimppakyydityksinä. Kun tarvitset kyyditystä, 
ota rohkeasti yhteyttä. Päivä järjestetään Lempäälän ja Tampereen 
hengellisten ryhmien yhteistyönä. Päivän ohjelma maksaa sinulle 15 €. 
Lisätietoja päivästä, kyydityksistä sopiminen ja Ilmoittautumiset sekä 
erityisruokavaliot 9.5.2018 mennessä Leenalle tai Hannelelle. 

Leena Laine 044 583 2334 tai hoitolat@gmail.com
Hannele Jokela 050 555 3115 tai pioni.hannele@gmail.com

Vähäjärven lomakodissa Hauholla, Muntsilantie 19, 14680 Alvettula.

Olet läMPIMästI terVetUllUt 
MUKaaN PäIVääN!

Saapuminen lomakodille
Tutustuminen toisiimme
Ruokailu
Mukavaa yhdessäoloa, laulua, musiikkia, keskustelua
ja rohkaisua Raamatusta (sään salliessa ulkoilua)
Päiväkahvit
Keskustelua päivän päätös
Ruokailu
”matkaeväs” + siunaus
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aila Dündar-Järvinen
Puheenjohtaja
Tampere
041 573 2031
aila.dundar@kotikone.fi

aarre aarne alanen
Tampere
040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com

riitta aavajoki
Lempäälä
040 839 0336
aavariit1@gmail.com

Jyri Keränen
Tampere
044 700 2633
jyri.keranen@elisanet.fi 

Katja Korpela
Lempäälä
040 562 8935
katja.korpela@elisanet.fi

Markku Leinonen
Valkeakoski
044 968 2130
markku.leinonen48@gmail.com

Marjut Lemivaara
Tampere
050 530 7869
marjut.lemivaara@uta.fi

Leo Levanen
Tampere
sihteeri
045 181 7311
pioni.leo@gmail.com

Juha Luoto
Kangasala
040 076 6839
luoto709@gmail.com

Voitto Vänskä
Sastamala
045 313 5589
voitto.vanska@hotmail.fi

piOnin hallituKsen Jäsenet 2018

Hyvät PIONI ry:n jäsenet ja yhteistyökumppanit! Vuoden 2018 
alusta minulla on ilo ja kunnia aloittaa PIONIn puheenjohtajana. 
Kiitän PIONIn jäseniä tästä luottamuksesta.

LÄMPiMÄSTi KiiTÄn aarrE aLaSTa hänen vuosia jatkuneesta 
uurastuksestaan omaishoitajien hyväksi. Hän jatkaa onneksi vielä 
hallituksen jäsenenä. Yhdistys on minulle hyvin tuttu: olin mukana 
jo perustamassa PIONIa ja toimin tuolloin omaishoitajana ja yhdis-
tyksen ensimmäisenä puheenjohtajana.

Tavoitteeni on jatkaa yhdistyksen menestystarinaa ja toimia 
yhdessä jäsenten, hallituksen ja työntekijöiden kanssa siten, 
että PiOnimme kasvaa ja kukoistaa koko Pirkanmaan 
alueella. Yritetään yhdessä parantaa omaishoi-
tajien ja omaishoidettavien asemaa ja tuoda 
heille myös virkistystä ja hyvää mieltä!

Yhdistyksemme 10-vuotisjuhlat pidetään kesä-
kuussa - tiedotamme lisää asiasta keväällä. 
Tervetuloa juhlistamaan PIONIa ja 
mukaan toimintaan! 

Toivotan kaikille rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 2018! 

Aila Dündar-Järvinen

Pionin uuden 
puheenjohtajan tervehdys
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piOnin yhteystieDOt

aila Dündar-Järvinen
puheenjohtaja
041 573 2031
aila.dundar@kotikone.fi

Pertti Lahti
hankepäällikkö, 
KM
044 377 7174
pertti.lahti@gmail.com

Heini alajakku
järjestötyöntekijä
045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

Opaste-hanKe
Hannele Jokela
hankekoordinaattori 
sosionomi 
050 555 3115
pioni.hannele@gmail.com

riitta Kuismanen
kehittämispäällikkö 
sosiaalipsykologi 
040 568 7936
riitta.kuismanen@gmail.com

Pirkanmaan Omaishoitajat PiOni ry 
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere
www.pioniry.fi. Olemme myös Facebookissa.

Pioni ry rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin, Tampereen kaupungin toimin-
ta-avustuksin, erilaisten yhteisöjen (mm. Lions- ja Rotaryklubien), yritysten sekä 
säätiöiden lahjoitusvaroin. Osassa alueen seurakunnista kerätään omaishoita-
jien kirkkopyhänä yhdistyksen toimintaan kohdistettu kolehti. Tukenne on ar-
vokasta omaishoitajien virkistys- ja muun toiminnan edistämiseksi. Voit myös 
osoittaa lahjoituksesi haluamallesi kunnalle, mainitse kunta tilisiirrossa  (esim. 
Pioni/ Tampere tai Pioni /Lempäälä). Pienikin lahjoitus lämmittää.  Ks. takasivu! 
Lahjoittamalla olet mukana tärkeässä työssä omaishoitajien puolesta 
– siitä lämpimin kiitos!

Leo Levanen
sihteeri
045 181 7311
pioni.leo@gmail.com

aulikki Järvinen-nummi
viestintävastaava
050 555 0014
pioni.aulikki@gmail.com

Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Pirkanmaan Omaishoitajat ry

aarre aarne alanen
040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com
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tuethan piOni ry:n tOimintaa:
Osuuspankki  Fi 52 5734 7520 0442 04

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, Pirk-
kala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, 
Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi 
6) Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Omaishoitajien virkistystoiminta 
(vertaisryhmät, retkitoiminta ja kevätjuhlat), vertaisohjaajien koulutus, Tam-
melan korttelikerhon toiminta, Pioni-kahvila,  liikuntaryhmän kulut, lisäksi 
ilmoitus-, materiaali-, painatus- ja posti- sekä vuokrakulut 
7) Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: ei erillistä määräystä 
8) Rahankeräyksen käytännön toimeenpanija, jos sellainen on määrätty: Pir-
kanmaan Omaishoitajat ry

Jos haluat, että lahjoitus osoitetaan jonkun määrätyn kunnan omaishoitajille, 
niin laita pankkisiirtoon kunnan nimi. Esimerkki: Pirkanmaan Omaishoitajat 
PIONI ry osasto Sastamala. Tällöin lahjoitus käytetään Sastamalan omaishoi-
tajien toimintaan.Kiitos!


