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Kunniapuheenjohtajan palsta

PIONI - perhe omaishoitajien tukena

"O

”Onnellisin on hän, joka
elää päivän kerrallaan
pyytämättä enempää,
vaalien elämän
yksinkertaisia
perusarvoja.”
Euripides

nneksi
on
Omaishoitaja" -slogan
luonnehtii
osuvasti
omaishoitajuutta, sillä omaishoitaja
huolehtii omaisestaan taukoamatta
rakkaudella ja pyyteettömästi omistautumalla sekä jopa uhrautumalla.
Omaishoitajan ansiosta hoidettava
saa haluamansa ja tarvitsemansa
huolenpidon ja läheisyyden lisäksi
oman tutun ja turvallisen kodin ilmapiirin sekä yhdessäolon muiden
perheenjäsenten luona ja kanssa.
Hoitosuhteen lisäksi hoidettava voi
luottaa siihen, että hänen omaisensa tai läheisensä huolehtii hänen
edunvalvonnastaan.
Luonnehdinta
"onneksi
on
omaishoitaja ja hänen lisäkseen muita omaishoitajia ja oma
omaishoitajayhdistys" kuvaa täydellisemmin omaishoitotilannetta.
Omaisten ja läheisten ohella yhteistyö ja vuorovaikutus muiden
omaishoitajien kanssa on korvaamaton apu ja tuki omaishoitoperheessä. Pirkanmaan Omaishoitajat
ry PIONIn toiminnassa onkin alusta alkaen ollut keskeistä maakunnan kattavan vertaisryhmätoiminnan rakentaminen.
PIONIn vertaisryhmille ja niiden
vertaistuelle on ominaista vahva ja voimauttava yhteisöllisyys ja
osallistavuus eli ilojen ja surujen
jakaminen, keskinäinen neuvonta
ja apu sekä yhdessä tekeminen ja
aikaansaamisen meininki. PIONIn
vertaistuki ja muu toiminta ovat
yhdistäneet virkistyksen, kannustuksen, voimaantumisen, uuden
oppimisen ja avun.
Vertaisryhmien kokoontumiselle
ominaiset kasvokkain kohtaaminen, yhdessäolo, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat korvaamattomia
voimautumisen, jaksamisen ja sel-

viytymisen edistäjiä niin omaishoitotyössä kuin muussa elämässä.
Vertaistuessa on merkittävää ajatusten ja kokemusten jakaminen
ja hyödyntäminen eli oppiminen
ja muu kasvatuksellisuus sekä
psykoterapeuttisuuskin.
Asioista keskusteltaessa ja kokemuksia vaihdettaessa havaitaan uutta
sekä muutoksen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia, uusia vaihtoehtoja ajatella ja toimia. Tästä on hyötyä
omien etujen valvomisessa yhteiskunnassa ja asioiden vaikuttamisessa olosuhteiden muuttamiseksi
itselle suotuisemmaksi.
Omaishoitajat, heidän vertaisryhmä- ja muu yhdistystoimintansa
sekä omaishoitajien yhdistysten
työ ovat korvaamattomat yhteiskunnalle. Päättäjien tulisi tiedostaa,
että yhteiskunnan tuki omaishoitajille kanavoituu optimaalisimmin
omaishoitajayhdistysten kautta.
Tämän todistavat PIONIn Ikaalisten kylpylässä järjestämät suositut voimaviikot, joissa luontevasti
yhdistyvät virkistys, kuntoutus ja
koulutus eli huvi ja hyöty.
Päättäjät ovat myöntäneet, että
ilman omaishoitajia yhteiskunta ei
kykenisi yhtä laadukkaasti ja halvalla huolehtimaan hoidon tarpeessa
olevista. Täten omaishoitajat ja heidän työtään tukevat omaishoitajayhdistykset tekevät sitä työtä mihin
muu yhteiskunta ei kykene. Toivottavasti päättäjät tiedostavat tämän
ja ryhtyvät aiempaa enemmän sanoista tekoihin omaishoitajien aseman parantamiseksi.
Haluan lopuksi muistuttaa, että
olemme kaikkien omaishoitajien
asialla eli Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.
Aarre Aarne Alanen
Omaishoitaja

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn jäsenet,
yhteistyökumppanit ja työntekijät kiittävät
kunniapuheenjohtaja Aarre Alasta pitkäaikaisesta ja
ansiokkaasta työstä PIONI ry:n ja omaishoitajien hyväksi.
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Mitäs miehille? -toiminta etenee
tiedotuksesta tapahtumiin
Teksti: Timo

Sälli ja Raija Hietasarka Kuva: Jyrki Kallio

K

eväällä 2018 aloitettu, Pirkanmaan omaishoitajat ry
Pionin koordinoima Mitäs
miehille? -toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin. Kesän ja syksyn aikana
toiminnan pääpaino on ollut hankesuunnitelman mukaisesti Pirkanmaan
alueella asuvien entisten ja nykyisten sekä virallisten ja epävirallisten
omaishoitajamiesten tavoittaminen ja
toiminnasta kertominen.
Mitäs miehille? -toiminnan tiedottamisessa on käytetty sosiaalista
mediaa, yhteistyökumppaneita sekä
lehti-ilmoittelua. Tärkeä tiedonvälittäjäryhmä on kuntien omaishoidosta vastaavat henkilöt, sillä heidän
kauttaan saamme tiedot virallisille
omaishoitajille. Kuntien kautta tiedottaminen on aloitettu Pohjois-Pirkanmaalta ja tavoitteena on kuluvan
vuoden loppuun mennessä käydä
läpi samalla tavalla kaikki Pirkanmaan kunnat. Toiminnasta on kerrottu myös vertaisryhmätapaamisissa ja
messuilla.
Toiminnasta tiedottaminen on
olennaista jatkossakin. Tärkeää on,
että miesomaishoitajat kertoisivat
”puskaradion” tavoin toiminnasta toisilleen ja ottaisivat kaverin mukaan
toimintaan. Erityisenä haasteena on
epävirallisten omaishoitajamiesten
tavoittaminen ja aktivoiminen.

K y lpy l ä ssä, s tudiossa ja
Py h ä jä rv en ul a pa ll a
Mitäs miehille? -toiminnan näkyvin
hanke on Voimaviikoiksi nimettyjen
kylpyläviikkojen järjestäminen Ikaalisissa. Loka- ja marraskuussa 2018
järjestetyt ensimmäiset kaksi kylpyläviikkoa täyttyivät pikavauhdilla.
Ensi vuoden kylpyläviikoillekin on jo
tullut hakemuksia ja niitä tulee koko
ajan lisää. Hieno asia, että miehet
ovat lähteneet innolla mukaan toimintaan.
Mitäs miehille? -toiminta järjestää
Voimaviikkojen lisäksi muitakin tapahtumia omaishoitajamiehille. Lokakuussa järjestettiin tutustuminen
ammattimaiseen
äänitysstudioon.
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Musiikista ja sen tekemisestä kiinnostuneita saapui JJ Studioon Tampereen
Hämeenpuiston varrelle mukavasti.
Marraskuussa puolestaan aloitettiin
Pionin miesporukan (ent. Ukkoryhmä)
kokoontumiset. Marraskuussa järjestettiin myös vertaisryhmäohjaajille
virkistäytymis- ja koulutuspäivä, jossa
ohjaajat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja rentoutumaan.
Kesäisin Tays:n teho-osaston sairaanhoitajat ja lääkärit järjestävät
suosittuja ja rentouttavia saunalauttaristeilyjä Pyhäjärvellä. Saunalauttaristeilyt ovat maksuttomia ja mukaan
mahtuu kerrallaan 6-8 henkilöä. Järjestäjät tarjoavat risteilyn, pientä purtavaa sekä saunomis- ja uintimahdollisuuden. Ilmoittelemme kesän 2019
risteilyistä ensi kevään aikana.
Kaikista tulevista tapahtumista ja
niiden ajankohdista kerrotaan tar-
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kemmin Pionin facebook-sivuilla, kotisivuilla sekä tekstiviestein.
Lu va ssa toiminta a, t ie toa
ja re tki ä
Mitäs miehille? -toiminta kerää koko
ajan vinkkejä ja ideoita siitä, minkälaista aktiviteettia omaishoitajamiehet kaipaavat. Keräämiemme tietojen
perusteella miehiä kiinnostavat mm.
ruuanlaitto, laavuretket, nuotioillat
makkaran paistamisineen ja keskusteluineen sekä terveellinen ravinto ja
terveelliset elämäntavat.
Tietopuolista opastusta kaivataan
mm. surusta ja surun käsittelystä,
hoiva- ja hoitotyöstä, omaishoitajalomista ja -tuista, hoitotahdosta ja
edunvalvonnasta. Näihin asioihin perehdyttäviä tapahtumia samoin kuin
erilaisia retkiä pyritään toteuttamaan
tulevan vuoden aikana.

Virkistävät Voimaviikot
Ikaalisissa
Kuvat: Ari

M

itäs miehille? -toiminnan
järjestämiä kylpyläviikkoja
kutsutaan
Voimaviikoiksi, koska Voimaviikot -sana kuvastaa
osuvasti viikon tarkoitusta. Voimaviikon aikana on tarkoitus voimaantua,
virkistäytyä ja saada mukava loma
mukavassa miesporukassa.
Voimaviikot järjestetään Ikaalisten
Kylpylässä, jossa henkilökunta pitää
hyvää huolta osallistujista. Jokaisen
Voimaviikon ohjelmassa on liikunnalli-

Kivi ja Olavi Kettunen

sia sekä tietopuolisia osuuksia. Lisäksi
tarjolla on hyvää ruokaa sekä mahdollisuus käyttää kylpylän palveluja.
Voimaviikko on osallistujille maksuton majoituksineen, täysihoitoineen ja ohjelmineen. Yöpyminen on
järjestetty kahden hengen huoneissa,
mutta jos haluaa oman yhden hengen
huoneen, siitä joutuu maksamaan 30
euroa yöltä omasta pussista.
Voimaviikolle haetaan hakemuksella
ja mukaan mahtuu kerrallaan 16 mies-

tä. Hakemuksen voi tilata Timo Sälliltä
tai Raija Hietasaralta ja sen voi myös
tulostaa täytettäväksi Pionin kotisivuilta osoitteessa www.pioniry.fi.
Vuoden 2018 syksyllä on järjestetty
kaksi Voimaviikkoa. Vuoden 2019 aikana
on luvassa neljä Voimaviikkoa –kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Niiden ajankohdat ovat: viikko 11 (11.3.–15.3.), viikko
19 (6.5.–10.5.), viikko 45 (4.11.–9.11.) ja
viikko 48 (25.11.–29.11.). Näille kaikille
viikoille voi lähettää hakemuksia jo nyt.

Tämän sivun valokuvat ovat lokakuun lopulla järjestetyltä ensimmäiseltä Voimaviikolta.
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Ari jäi pois töistä
hoitaakseen vanhempiaan
Teksti ja kuva: Veijo Airaksinen

K

urulainen Ari Kivi, 48, on toiminut vanhempiensa omaishoitajana kuusi vuotta. Ensimmäiset neljä omaishoitajavuottaan hän
rahoitti myymällä omaisuuttaan.
”Myin muun muassa kesämökin ja
keräämäni taidelasikokoelman. Toki
myös isän ja äidin eläkkeet toivat
osan toimeentulosta. Nyt olen saanut
kahden vuoden ajan omaishoidon tukea”, Ari kertoo.
Ensin sairastui äiti Alzheimerin tautiin. Kuusi vuotta sitten puolestaan
isän henkinen kunto romahti yhden
yön aikana. Arin päätös jäädä pois
automaatioasentajan työstä ja ryhtyä
hoitamaan vanhempiaan syntyi spontaanisti ja empimättä.
”Kun vaihtoehtona olisi ollut laittaa
äiti ja isä laitoshoitoon, en miettinyt
hetkeäkään. Enkä ole päätöstä katunut, vaikka muistisairaiden hoitaminen
onkin todella raskasta. Henkinen väsymys iskee itselle helposti, kun joutuu
seuraamaan vierestä kuinka tutun ihmisen persoonallisuus muuttuu aivan
toisenlaiseksi siitä, mihin on tottunut.”
Arin äidin kunto alkoi heikentyä nopeasti viime keväänä, ja äiti kuihtui
pois heinäkuuhun mennessä.

”Retket ja muut
tapahtumat ovat
mahtavia syitä
lähteä liikkeelle ja irrottautua
hetkeksi hoitoarjesta. Semmoisen jälkeen
jaksaa taas ihan
eri lailla.”

”Saattohoitovaihe oli todella rankka. Vaikka tietää, että kuolema tulee,
ei siihen siltikään osaa valmistautua
kunnolla. Suru ja menetys oli suuri,
vaikka samalla oma elämä hieman
helpottui”, Ari toteaa.
Nyt hän elää Kurun keskustassa
sijaitsevassa omakotitalossa 95-vuotiaan isänsä kanssa kahdestaan. Isä
käy torstaisin päivätoiminnassa Kurun
Attendo Graniitissa, jolloin Ari pääsee hoitamaan asioita vaikkapa Tampereella asti. Muina päivinä aikaa on
tunnin kauppareissuun, jonka ajan isä
pärjää yksin kotosalla.
”Lisäksi lomaa kertyy kolme päivää
kuukaudessa eli pystyn pitämään viikon vapaata joka toinen kuukausi, jolloin isä on Graniitin hoivakodissa. Äidin eläessä ei ollut lomajaksoja, vaan
sijaishoitajan pystyi saamaan neljäksi
tunniksi, että pääsi käymään asioilla.”
Liikunta ja v erta is tuki
aut tavat ja k sa m a a n
Ari Kivi harrastaa kuntoilua ja luonnossa liikkumista ja kiinnittää huomiota myös ruokavalioonsa.
”Raitis ilma auttaa pääsemään hetkeksi irti hoitotyöstä ja tuo voimaa arkeen. Sivutuotteena paino on pudonnut 25 kiloa ja vaatekaapin sisältö on
mennyt uusiksi”, hän hymyilee.
”Välillä myös kuulumisten vaihto
kaupan kassan kanssa tai juttelu kylän raitilla vastaantulevien ihmisten
kanssa tuo piristystä arkeen. Jutellessa muistaa taas, että on muutakin elämää kuin pelkkä hoitaminen.”
Ari huomasi pari vuotta sitten paikallislehdessä ilmoituksen Pirkanmaan
Omaishoitajat ry:n Kurun vertaistukiryhmästä ja alkoi käydä ryhmässä aina,
kun hoitotilanne kotona sen salli.
”On todella tärkeää tavata kohtalotovereita, se kohentaa omaa jaksamista. Ei tarvitse kuitenkaan puhua
itse hoitotyöstä, koska kaikki tietävät
sen raskauden, vaan voi puhua ihan
muusta. Toisten kanssa jutellessa joutuu miettimään asioita uudesta näkökulmasta ja jokin asia saattaa aueta
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ihan eri tavalla kuin yksin miettiessä”,
hän toteaa.
Ari kävi elokuussa myös Pionin saunalauttaristeilyllä ja kertoo olleensa
kokemuksesta haltioissaan.
”Retket ja muut tapahtumat ovat
mahtavia syitä lähteä liikkeelle ja irrottautua hetkeksi hoitoarjesta. Semmoisen jälkeen jaksaa taas ihan eri
lailla”, hän summaa.
Pa luu t yöel ä m ä ä n edessä
Arilla on vääjäämättä edessään taas
uusi elämänmuutos, kun omaishoitajuus aikanaan päättyy. Mieleen on
alkanut hiipiä ajatus paluusta automaatioasentajan töihin. Ari onkin pitänyt yllä ammattitaitoaan kirjojen ja
internetin avulla.
”Alalla on kyllä töitä, eikä työ sinänsä ole muuttunut näiden vuosien
aikana. Samanlaista se johtojen vetäminen on nyt kuin silloinkin, kun
jäin omaishoitajaksi. Mutta sen voin
sanoa omalta kohdaltani, että äidin ja
isän hoitamisesta ei olisi tullut mitään
työn ohessa. Nyt sen tietää, ettei sitä
vaan olisi jaksanut.”

Ari Kivi ei ole katunut päätöstään
jäädä pois töistä ja ryhtyä vanhempiensa omaishoitajaksi.
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Korttelikerhossa tapaa
ystäviä ja oppii uut ta!
Teksti ja kuvat: Erja

Heta Latva-Mantila ja Irma Heikkilä viihtyvät
hyvin korttelikerhon ilmapiirissä.

P

irkanmaan
Omaishoitajien
perinteinen Tammelan korttelikerho on jatkanut tänä syksynä toimintaansa Tammelakeskuksen tiloissa. Korttelikerho on toiminut
vuodesta 2014 lähtien ja osallistujia
on esimerkiksi kuluneena syksynä ollut 10-15 henkilöä jokaisella kokoontumiskerralla.
Korttelikerho on kaikille avoin ja
maksuton kerho, joka kokoontuu
tiistai-iltapäivisin. Tänä syksynä ohjaajina ovat toimineet Pionin järjestösihteeri Erja Brusila ja Pionin pitkäaikainen vapaaehtoinen Leo Levanen.
Syksyn epävirallisena teemana on
ollut terveys ja hyvinvointi. Kortte-

Brusila

Elsa Mäkelä, Arla Kiviaho ja Helena Numminen ovat käyneet
korttelikerhossa jo useiden vuosien ajan.

likerhossa on käynyt osallistujien
toiveiden pohjalta vierailijoita kertomassa eri aiheista. Vierailijoita on ollut Tampereen kaupungilta, pankista,
yhdistyksistä ja yrityksistä. Olemme
kuulleet esityksiä mm. verenpaineasioista, kaatumisen riskeistä ja niiden
ennaltaehkäisystä, edunvalvonnasta
ja kaupungin palveluista.
Korttelikerhossa on päästy käyttämään myös luovuutta. Esimerkiksi
marraskuussa meillä oli joulukorttityöpaja, jossa taiteiltiin kortteja mehiläisvahasta. Pyrimme kuitenkin siihen,
ettei kaikilla kokoontumiskerroilla ole
ennalta suunniteltua ohjelmaa, vaan
välillä keskitytään pelkästään jutus-

teluun ja yhdessä oloon. Tärkeintä
korttelikerhossa on ihmisten tapaaminen ja virkistyminen.
Korttelikerhossa ahkerasti käyvä
Helena Numminen sanoo, että kerhossa tapaa ystäviä ja saa tietoa erilaisista
asioista. Puheenaiheet vaihtelevat laidasta laitaan, ajankohtaisista asioista
vanhojen muisteluun. Arla Kiviaho
puolestaan kertoo korttelikerhon merkitsevän hänelle hyvin paljon, sillä
siellä saa virikkeitä ja näkee ystäviä.
Korttelikerhossa on aina ollut tapana laulaa lopuksi yksi tai useampikin kaikille tuttu laulu. Se on mukava
päätös yhteiselle tapaamiselle.

Tammel an
korttelikerho
jatkaa kokoontumisiaan keväällä
2019 tuttuun tapaan
tiistaisin klo 14.00-15.30
Tammelakeskuksessa.
Kerho tarjoaa piristystä viikkoon
ja mahdollisuuden jutustella
mukavassa seurassa kahvikupin
äärellä. Kaikki kiinnostuneet ovat
lämpimästi tervetulleita mukaan!
Lisätie toja:
Pionin toimisto
puh. 045 875 1417
toimisto@pioniry.fi
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Mesimarjasi Oy:n edustajat kävivät vetämässä
kerholaisille vauhdikkaan tuolijumpan.

OMAINEN, ARVOSTATHAN ITSEÄSI?
ME ARVOSTAMME TYÖTÄSI JA LÄHEISTÄSI.
TARJOAMME AURINKOISEN JA TURVALLISEN PALVELUN.

KAIKKI APU KOTIIN
SIIVOUKSESTA SAIRAANHOITOON

HOIVA- JA

AURINKOISEN
PALVELUN AMMATTILAISET

SAIRAANHOITAJAPALVELUT

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
SAATTO- JA ULKOILUAPU,
KODINHOITO JA
SIIVOUSPALVELUT

ASIOINTIPALVELUT
LASTENHOITOPALVELUT
TOIMINTATUOKIOT KOTIIN
RUUANLATTO, LEIVONTA
KYLVETYSAPU
ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

044 9812301

info@valkokultahoiva.fi

www.valkokultahoiva.fi
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Omaishoitajan jumppatuokio

Lähde: Vanhustyön Keskusliiton ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki Vahvike.

Yhdenvertaisuus Pirkanmaan
Omaishoitajat PIONI ry:n
toiminnassa
Teksti: Anneli

”I

hmiset ovat yhdenvertaiset
lain edessä.” Tämä perustuslain 2. luvun 6 § antaa
myös meille vapaaehtoistyöntekijöille
selkeän toimintaohjeen. Käytän tässä
kirjoituksessa yhdenvertaisuus -käsitettä, koska se antaa mahdollisuuden
keskustella yksilöllisten perusoikeuksien ohella myös yhteiskunnallisista
oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymyksistä.
Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI
ry:n perustaminen tuli välttämättömäksi, kun ”Miehet olivat vähemmistönä omaishoitajina. Yhteiskunnallinen näkökulma oli enemmän
naisten näkökulma. PIONIa olivat perustamassa sekä nais- että
miesomaishoitajat. Tämä oli yhdistyksemme merkittävä voimavara”,
sanoo perustajajäsen Veikko Vepsäläinen (PIONI 10 vuotta juhlajulkaisu nro 18/2018).
Tästä yhdenvertaisesta lähtökohdasta ponnistaen sekä jäsenmäärä
että toiminta kehittyivät nopeasti. Jäsenistä on nyt naisia noin kaksi
kolmasosaa ja toiminta on erittäin
monipuolista. Toiminnasta suurin osa
on ollut kaikille jäsenille avointa. Tiedottamisessa on miesnäkökulma painottunut mm. siksi, että suurimmat
hankerahoittajat, aikaisemmin RAY,
nyt STEA, ovat rahoittaneet lähinnä
miehille tarkoitettuja hankkeita. Myös
jotkut yhteistyökumppanit, kuten
esimerkiksi Tehoherrojen saunalauttayhdistys ry on vienyt ajatukset samaan suuntaan. Yhteiskunnallisesta
näkökulmasta ne ovat varmasti olleet
perusteltuja, mutta samaan aikaan ne
ovat aiheuttaneet PIONIn naisenemmistöisessä jäsenistössä kysymyksiä.
Ajankohtainen esimerkki on kolmivuotinen STEAn rahoittama Ukkohoivaa Pirkanmaalla –hanke, jota on tiedotettu Mitäs miehille? -hankkeena.
Se on saanut rinnalleen kysymyksen
”Mitäs naisille?”. Näitä kysymyksiä
tuli usealta taholta.
Puh. johtaja Aarre Alanen kertoi näistä jäsenistöltä tulleista kysymyksistä ja

Salonen

Kuva:

Erja Brusila

yhdessä päätimme perustaa avoimen
työryhmän, joka selvittäisi asiaa.
Työryhmä selvitti ajankohtaista tilannetta paitsi keskusteluin, myös haastatteluin, puhelinsoitoin ja sähköpostein.
PIONIn työntekijät Anita, Erja ja Leo
sekä toiminnankoordinaattori Timo Sälli ja toiminnanohjaaja Raija Hietasarka
antoivat tilasto- ja keskusteluapua. Pian
työryhmälle alkoi selvitä, että täsmentämällä ja selkeyttämällä tiedotusta
yhdenvertaisuuden suuntaan, voidaan
saada ensiapua tähän ongelmaan.
Teimme PIONIn hallitukselle toimituskunnan nimeämisaloitteen.
Työryhmään ovat tähän mennessä
tulleet mukaan Anita Koskinen, Eeva
Leppänen, Erja Brusila, Leo Levanen,
Raija Naumanen, Marja-Leena Virkki
ja kokoonkutsujana Anneli Salonen.
Olemme kokoontuneet PIONIn tiloissa,
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Mustanlahdenkatu 19, LH 9. Tiedotamme kokoontumisista Aamulehden yhdistyspalstalla. Tervetuloa työryhmään,
jos sinulla on siihen mahdollisuus!
Kysymykset arjen pyörittämisen
haasteista, esimerkiksi mikä estää unelmien toteuttamisen tai osallistumisen
omaishoitajien yhteiseen toimintaan,
ovat aina ajankohtaisia. Yhdessä voisimme etsiä ratkaisuja. Voit myös kertoa
toiveistasi Anneli Saloselle, puh. 050
524 8414 tai PIONIn työntekijöille. Ensi
vuonna haemme mm. STEAn rahoitusta
sellaisille hankkeille, joissa korostetaan
yhdenvertaisuusnäkökulmaa.

”Ensi vuonna haemme
mm. STEAn rahoitusta
sellaisille hankkeille,
joissa korostetaan
yhdenvertaisuusnäkökulmaa.”

11
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PIONIN AVOIN
KORTTELIKERHO
TIISTAISIN 8.1.-28.5.2019 KLO 14:00-15:30
TAMMELAKESKUS, RYHMÄHUONE 1
Korttelikerho ei ole suunnattu ainoastaan omaishoitajille, vaan kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan.
Suunnittelemme korttelikerhon ohjelman yhdessä
– voimme esimerkiksi kutsua vierailijoita ryhmän
omien toiveiden pohjalta. Tule vaikuttamaan ohjelmaan heti alusta lähtien! Nautimme aina hyvät kahvit
makean tai suolaisen kahvileivän kera.

TERVETULOA!

PIONI -PUOTI
Mustanlahdenkatu 19, LH9, 33210 Tampere
Tule tutustumaan PIONI - puodin
raikkaisiin tuotteisiin!

Puoti on avoinna toimistomme aukioloaikoina,
varmimmin arkisin klo 10-14.
Voit myös kutoa sukkia, lapasia ym. meille myytäväksi.
Tule hakemaan lankoja toimistoltamme!
Lisätietoja saa PIONIn toimiston
numerosta 045 875 1417.
PIO N I-puodin tuotto käytetään
Pirkanmaan O maishoitajat ry:n toiminnan tukemiseen.
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Tapahtumakalenteri
Kevään 2019 tapahtumia

KIHNIÖN RYHMÄ

ORI VEDEN RYHMÄ

Kokoontumispäivät:
29.1. Visaisia kysymyksiä
26.2. Rentouttava voimistelu
26.3. Käsillä puuhastelua
30.4. Vierailija
28.5. Ulkopelejä ja yhteislaulua
Joka kerta lisäksi verenpaineen mittausta. Kesäkuussa on mahdollisesti
retki.
Aika: Kerran kuussa tiistaisin klo
14.00–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, Kirkkotori
6, Toijala
Lisätietoja: Tarja Ruusuvuori, 040 550
7778, senioritupa@gmail.com

Kokoontumispäivät:
25.1., 22.2., 29.3., 26.4. ja 24.5.
Aika: Kuukauden viimeinen perjantai klo 17.30–19.00, toukokuussa
toiseksi viimeinen perjantai
Paikka: Terveyskeskuksen päiväsali,
Kivinevantie 11–13, Kihniö
Lisätietoja: Leila Pusa ja Hillevi
Karppinen, 0400 839 756
Huom! Omaishoitajille on varattu
terveyskeskuksen allasosastolta
ilmainen sauna- ja uintivuoroperjantaisin klo 10.30–12.30. Lisäksi mahdollisuus ruokailuun tk:n
ruokasalissa. Hoidettavan voi jättää
uinnin ja saunomisen ajaksi päivätoimintaan.

Kokoontumispäivät:
30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.
Aika: Kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13.00–14.30, toukokuussa
toiseksi viimeinen keskiviikko
Paikka: Oriveden Palvelutalo,
Takkahuone, Eerolantie 2, Orivesi
Lisätietoja: Irmeli Nylander,
050 300 3155,
irmeli.nylander@evl.fi

HÄMEENK YRÖN RYHMÄ

KURUN RYHMÄ

Kokoontumispäivät:
24.1., 21.2., 21.3., 25.4. ja 23.5.
Aika: Kerran kuukaudessa torstaisin
klo 15.00–16.30
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne,
Tunnelikuja 1, Hämeenkyrö
Lisätietoja: Pionin toimisto,
045 875 1417, toimisto@pioniry.fi,
Aarre Alanen, 040 839 0336,
aarre.alanen@gmail.com

Kokoontumispäivät:
21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 20.5.
Aika: Kuukauden kolmas maanantai
klo 12.00–14.00
Paikka: Kurun Seurakuntatalon
alakerran kokoushuone, Kirkkotie 2,
Kuru
Lisätietoja: Asta Markkola,
050 307 7698,
asta.markkola@suomi24.fi

IK A ALISTEN RYHMÄ

LEMPÄ ÄL ÄN RYHMÄ

Kokoontumispäivät:
2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. ja 5.6.
Aika: Kuukauden ensimmäinen
keskiviikko klo 17.00–18.30
Paikka: Jyllin Kodit,
Jyllinsali, Jyllinkatu 3, Ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna, 040 937
6366, tarna.hannu.p@student.uta.fi,
Aarre Alanen, 040 839 0336,
aarre.alanen@gmail.com

Kokoontumispäivät:
7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5. ja 3.6.
Aika: Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 15.00–16.30
Paikka: Vanhustyönkeskus, Himminsali, Himminpolku 6, Lempäälä
Lisätietoja: Riitta Aavajoki,
040 7424026

K ANGA SAL AN RYHMÄ

Kokoontumispäivät:
Aikuisten ja ikäihmisten omaishoitajille 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. lasten ja
nuorten omaishoitajille 5.2. ja 2.4.
Aika: Klo 12.00–14.00
Paikka: Lumometsän tupa, Hopunmäentie 18, Vilppula
Lisätietoja: Hannele Joensuu, 044
358 0001,
hannele.joensuu@pihlajalinna.fi

vertaistukiryhmät
AK A AN RYHmÄ

Kokoontumispäivät:
14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.
Aika: Kuukauden toinen maanantai
klo 17.00–18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11,
Kangasala
Lisätietoja: Juha Luoto,
0400 766 839,
luoto709@gmail.com
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MÄNT Tä-V ILPPUL AN
RYHMÄ
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PIRKK AL AN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
8.1., 5.2., 12.3., 9.4., 7.5. ja 4.6.
Aika: Kerran kuukaudessa tiistaisin
klo 17.30–19.00
Paikka: Pirkkalan Seurakuntakeskus,
Arokuja 8, Pirkkala
Lisätietoja: Riitta Kuismanen,
040 568 7936,
riitta.kuismanen@gmail.com

SA STAMAL AN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
31.1., 28.2., 28.3., ja 25.4.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai
klo 13.00–15.30
Paikka: Pyymäen Konditoria, kokoustilat, Onkiniemenkatu 6, Sastamala
Lisätietoja: Annikki Vuorenoja,
040 595 9914,
annikki.vuorenoja@gmail.com
Huom! Sastamalan omaishoitajille
kuntosali joka perjantai klo 11.30–
13.00, Hopun palvelukeskus,
Lemmenpolku 8, Sastamala

TEISKON RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
23.1., 20.2., 20.3., 24.4. ja 22.5.
Aika: Kuukauden toiseksi viimeinen
keskiviikko klo 14.00–15.30, huhtikuussa viimeinen keskiviikko
Paikka: Teiskon seurakuntakoti,
Teiskon Kirkkotie 113, Tampere
Lisätietoja: Hannele Jokela,
050 555 3115,
hannele.jokela@pioniry.fi
ja Pirjo Torikka, 050 563 3724,
pirjo.torikka@evl.fi

POIMINTOJA MUISTA
KEVÄTKAUDEN 2019
TAPAHTUMISTA:
Erityislasten
vanhemman oma
jaksaminen
VALKE AKOSKEN RYHMÄ

PIONI-K AHV IO:

Kokoontumispäivät:
7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.
Aika: Kuukauden ensimmäinen
maanantai klo 18.00–19.30
Paikka: Päiväkeskus Mielikki,
Kirkkotie 6, Valkeakoski
Lisätietoja: Martti Heikkinen, 0400 834
835, martti.heikkinen35@gmail.com
Huom! Valkeakosken omaishoitajille
jumppa/Haka-gym joka torstai klo
12.15–13.00.
Lisätietoja Martti Heikkiseltä.

Kaikille avoin maksuton kahvio
maanantaisin 7.1.- 17.6.
Aika: Joka maanantai klo 11.00–13.00
Paikka: Pionin toimisto,
Mustanlahdenkatu 19, LH 9,
33210 Tampere
Lisätietoja: Pionin toimisto,
045 875 1417,
toimisto@pioniry.fi

YLÖJÄRVEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.
Aika: Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 10.15–11.45
Paikka: Ylöjärven seurakuntakeskus,
Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi
Lisätietoja: Marjo Saloheimo, 040 747
1387, markristiina@gmail.com
Huom! Hoidettava voi samanaikaisesti osallistua seurakunnan Tähkäpäät-ryhmän toimintoihin.

Hengelliset ryhmät:
TAMPEREEN HENGELLINEN
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumispäivät:
9.1., 22.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
17.4., 15.5. ja 29.5.
Aika: Joka toinen keskiviikko klo
14.00–15.30
Paikka: Pionin toimisto, Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 33210 Tampere
Lisätietoja: Veikko ja Pirkko Vepsäläinen, 044 356 3942,
veikko.vepsalainen@gmail.com

LEMPÄ ÄL ÄN
HENGELLINEN
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumispäivät:
9.1., 30.1., 20.2., 13.3., 3.4. ja 24.4.
Aika: Keskiviikkoisin klo 16.30–18.00
Paikka: Ehtookoto, Katepalintie 9,
Lempäälä
Lisätietoja: Leena ja Markku Laine,
044 583 2334, 050 592 6916,
hoitolat@gmail.com

TAMMEL AN
KORT TELIKERHO:
Kaikille avoin ja maksuton korttelikerho Tammelakeskuksessa.
Kahvitarjoilut.
Kokoontumiset:
8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2.,
19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3.,
2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5.,
14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6. ja 18.6.
Aika: Joka tiistai klo 14.00–15.30
Paikka: Tammelakeskus, Ryhmähuone
1, Itsenäisyydenkatu 21 B,
33500 Tampere
Lisätietoja: Pionin toimisto,
045 875 1417, toimisto@pioniry.fi ja
Leo Levanen, 045 181 7311,
pioni.leo@gmail.com

PIONIN MIESPORUKK A:
Kokoontumiset:
31.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 23.5.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai
klo 13:00–14.30, toukokuussa toiseksi
viimeinen torstai
Paikka: Pionin toimisto, Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 33210 Tampere
Lisätietoja: Timo Sälli, 044 230 5557,
timo.salli@pioniry.fi ja
Aarre Alanen, 040 839 0336,
aarre.alanen@gmail.com

VENÄ JÄNKIELINEN
RYHMÄ
Ei kokoontumisia kevään 2019 aikana.
Kartoitamme tarvetta toiminnalle
kevään 2019 aikana. Jos haluat ryhtyä
tämän ryhmän ohjaajaksi, ota yhteys
Raija Hietasarkaan, 044 231 2815,
pioni.raija@gmail.com
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Tiistaina 15.1. 2019 klo 17.30–20.30
Paikka: TAYSin tiloissa, tarkentuu
myöhemmin.
- Hyvinvointikartoitus (Kyky-viisari)
- Keskustelua pienryhmissä
- Klinikat

Tutustutaan
tunnelukkoihin
Tiistaina 19.3.2019 klo 17.30–20.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Nettitesti (Ota mukaan oma älypuhelin, tabletti tai läppäri)
- Pienryhmät
- Klinikat
Tilaisuuden järjestää yhteistyössä
Leijonaemot ja OPASTE-hanke.
Lisätietoja: Hannele Jokela,
050 555 3115,
hannele.jokela@pioniry.fi

PIONIN
SÄ ÄNTÖMÄ ÄR ÄINEN
KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 10.4.2019 klo 17.00
Väinölänkatu 15, Tampere
Lisätietoja: Leo Levanen,
045 181 7311,
pioni.leo@gmail.com

POP UP
Musiikkikahvila
Lauantaina 18.5.2019
klo 12.00–15.00
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Hengellinen
virkistyspäivä
hauholla
Torstaina 23.5.2019 klo 11–18
Hauhon Vähäjärven lomakoti
Kuljetukset järjestetään kimppakyydityksinä. Päivä järjestetään Lempäälän
ja Tampereen hengellisten ryhmien
yhteistyönä.
Lisätietoja päivästä, kyydityksistä
sopiminen ja ilmoittautumiset sekä
erityisruokavaliot Leenalle tai
Hannelelle (Leena Laine puh. 044 583
2334 tai hoitolat@gmail.com,
Hannele Jokela puh. 050 555 3115 tai
hannele.jokela@pioniry.fi)
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PIONIn vuo
den
puheenjohta 2019
ja Jyri Kerän
en
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Ansiotyön ja omaishoidon
yhteensovittamisesta win -win?

O

PASTE-hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä omaishoidosta houkuttelevampi ja
realistinen vaihtoehto. Ansiotyön ja
omaishoidon yhteensovittamista pyrimme helpottamaan sekä käytännön
tasolla että yhteistyössä tutkijoiden,
viranomaisten ja päättäjien kanssa.
Omaishoito on erittäin kustannustehokasta hoitoa. Suomessa on arviolta 300 000 omaishoitotilannetta, mutta omaishoitosopimuksen on
saanut vain n. 40 000 hoitajaa. Ilman
omaishoitoa kuntien terveydenhuolto
romahtaisi, sillä hoidettavien määrä
on suuri. Ilman omaishoitajaa kaikki
nyt läheistensä hoivaamat ihmiset
siirtyisivät julkisen terveydenhuollon
vastuulle. Monet omaishoitajat ovat
hoitosuhteen ohessa ansiotyössä, eli
heidän työpanoksensa yhteiskunnalle
on kaksinkertainen.
Osa omaishoitajista haluaa pysyä
työelämässä kiinni ja ansiotyö lisäisikin heidän hyvinvointiaan ja samalla
parantaisi taloudellista tilannetta.
Osaamisen ylläpitäminen on yhteiskunnallisestikin tärkeää ja työn luomat
sosiaaliset suhteet vaikuttavat positiivisesti omaishoitajan hyvinvointiin.
Monet omaishoitajat ovat hyvin koulutettuja ja heillä on paljon osaamista,
joten yhteiskunta hukkaa paljon tuottavaa työvoimaa, mikäli omaishoitajien
työn vastaanottamista tällä hetkellä
haittaavia kannustinloukkuja ei selvitetä ja pyritä purkamaan.
Toisaalta osalle omaishoitajia ei ole
ehtinyt kertyä koulutusta eikä työkokemusta, joten he ovat haavoittuvassa
työmarkkina-asemassa, kun omaishoito syystä tai toisesta päättyy.
Työvoiman saatavuuden vähentyessä on etulyöntiasema sellaisilla työnantajilla, jotka joustavat perheiden
tarpeiden mukaan esimerkiksi työaikojen ja vapaiden järjestelyn osalta.
Ansiotyön ja omaishoidon joustava
yhteensovittaminen onkin kannattavaa henkilöstöpolitiikkaa.
OPASTE -hankkeessa selvitetään
kannustinloukkuja, joita omaishoitajalla on työn ja omaishoidon yhteensovittamisessa. Niitä on löydettävissä
mm. talouden, työvoimapolitiikan,
etiikan ja byrokratian rakenteissa. On-
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gelmia on myös jaksamisessa ja toimivassa sijaishoidossa.
Ta loudell ise t
k a nnus t inloukut
Ottaessaan vastaan työtä omaishoitaja voikin menettää jonkin etuuden,
esimerkiksi asumistuen. Ratkaisuja taloudellisiin kannustinloukkuihin on selvitetty mm. OTE-kärkihankkeessa (Osatyökykyisille tie työelämään). Heidän
ratkaisuvaihtoehtonsa on ns. lineaarinen verotus. Sen toteuttamisen edellytys on kansallinen tulorekisteri, jota
parhaillaan rakennetaan. Sinne päivittyisivät ajantasaisesti tulot, etuudet, ja
mikään etuus ei kerralla romahtaisi.
T yövoim a pol ii t t ise t
k a nnus t inloukut
Monet omaishoitajat jättävät kertomatta, että ovat omaishoitajia. Heillä
on realistinen pelko, että se vaikuttaisi
työnsaantiin. Ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi ei voi hakea osapäivätyötä, vaan on osoitettava olevansa käytettävissä kokopäivätyöhön.
Omaishoitajan työllistymistä tukisivat joustavat työkäytännöt sekä työyhteisön ymmärtävä suhtautuminen
omaishoitajuuteen.
Konkreettisina
toimenpiteinä esimerkiksi osapäivätyö, työaikapankki, vuorotteluvapaa
sekä etätyön mahdollisuus. Joissakin
tapauksissa työnantaja on järjestänyt omaishoidettavalle sijaishoitoa –
tämä on usein edullisempi vaihtoehto
kuin jos korkeasti palkattu työntekijä
joutuisi jäämään kotiin hoitamaan.
Palkattomat vapaapäivät tarvittaessa madaltaisivat omaishoitajaa ottamaan työtä vastaan.
Ee t t ise t
k a nnus t inloukut
Jotkut jättävät hakematta omaishoidon tukea, sillä ovathan he luvanneet
”myötä- ja vastoinkäymisissä”. Myös
pelko siitä, että parisuhde muuttuukin
hoivasuhteeksi voi estää hakemasta
omaishoidon tukea. Tosiasiallisesti
heidän oma hyvinvointinsa parantuisi,
mikäli he saisivat tukea sekä rahana
että palveluina.
Omaishoitajat jättävät usein lakisääteiset vapaapäivänsä käyttämättä.
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Syynä voi olla, että omaishoidettava ei
halua sijaishoitoon tai omaishoitaja itse
ei halua luovuttaa hoidettavaa vieraan
hoitoon. Taustalla voi olla huonoja kokemuksia tai vaihtuvista hoitajista johtuva epäluuloisuus hoidon tasosta.
By rokr a at t ise t
k a nnus t inloukut
Paperityön runsaus työnhaussa voi
lannistaa kenet tahansa ja tiedon
saanti on haasteellista ja usein sirpaloitunutta. Omaishoitajan voimavarat
ja kyvyt toimia netissä ovat joskus
puutteellisia ja tarvittava tieto jää
tällöin saamatta.
Si ja ishoidon ongelm a
Vaihtoehtoa erilaisiin omaishoidon
tilanteisiin ei aina ole saatavilla. Vapaapäivät jäävät käyttämättä, mikäli
osa vapaasta kuluu hoidettavan kuljettamiseen toiselle paikkakunnalle,
on pelko vaihtuvista hoitajista tai jos
hoidon taso ei miellytä.
OPASTE etenee kaikilla edellä mainituilla sektoreilla joko omana selvitystyönään tai yhteistyössä muiden
kanssa. Pyrimme purkamaan esille tulevia kannustinloukkuja ja konkreettisia askeleita on otettu mm. sijaishoidon kehittämisessä Tredun, KeiPen,
kuntien omaishoidon koordinaattoreiden ja työllisyyspalvelujen kanssa.
OPASTE:n toiminta a
t iedot ta misessa:
OPASTEelta Riitta ja Kitti jalkautuivat Soste-päiville 9.-10.10. kertomaan
hankkeesta. Valtakunnalliset sosiaalipolitiikan päivät olivat Tampereella
25.-26.10., jossa Riitta piti esitelmän
ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta. Vatesin työllistämisen kehittämispäivät Helsingissä Kitti kertoi
onnistuneesta työllistymispolustaan
OPASTEessa.
Seminaarimme 29.11. Miten onnistuu omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen? keräsi joukon asiantuntijoita puhumaan: oikeustieteen tohtori
Laura Kalliomaa-Puha, Kelan johtava
tutkija Minna Ylikännö, Te-toimiston
palveluesimies Eija Ahava sekä Leijonaemoilta Terhi Kolari.

1.

2.

3.

4.

OPASTE tarjoaa
omaishoitajille ja
vertaisryhmille:

5.

1. Väinölänkadun väki kahvitauolla. Marjo Saloheimo, Riitta Kuismanen,
Serge Tcheuffa ja Hannele Jokela. Serge opiskelee fysioterapeutiksi ja
toimii tiloissamme hierojana. Lämmin suositus!
2. Väinölänkadun toimistoon saimme ryhmähuoneen ja uuden toimistotilan. Talkoissa olivat mukana omaishoitajien parhaimmistoa, ammattimiehet Martti Heikkinen ja Vesa Hyry. Taloyhtiölle suuri kiitos, he maksoivat
remontin kustannukset ja lisäksi korjasivat ilmastoinnin toimistoon.
3. Pirkkalan srk:n kanssa yhteinen Omaishoitajien ja läheisten päivä 22.5.
Pirkkalan väentuvalla. Ohjelmassa yhteislaulua, ruokailua, aistipolku
sekä Riitta Kuismasen esitys kaatumisen riskeistä ja ennaltaehkäisystä.
4. Tori.fi:sta ostetut tuolit saivat uuden elämän ja päällysteet. Kiitos
siitä kuuluu myös suloiselle ja reippaalle Sannille, joka taksvärkki-päivänään äitinsä kanssa kiinnittivät osat paikalleen. Onni on auttavat
kädet ja lämmin sydän.
5. Info-tilaisuudet yhteistyössä kuntien ja KeiPen (Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksikkö)
kanssa ovat jatkuneet, tässä OPASTE on Nokialla. Tuolit loppuivat
kesken, kysymyksiin omaishoitajat saivat vastauksia ja vastaavanlaista
tilaisuutta toivottiin pikaisesti uusiksi.
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• Hemmottelupäivät omaishoitajille
+ hoidettaville Tredun Helmessä
• Lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelu
omaishoidettavien kotona
• Infotilaisuuksia omaishoidon ja
ansiotyön yhteensovittamisesta
• Työssäkäyville omaishoitajille
kokonaisvaltaista toimintakyvyn kartoitusta + keskusteluapua
• Vertaisryhmiin puhuja
(fysioterapian/psykologian teemoja)
• Ovet-valmennusta

Lisäkysymykset:
Riitta 040-5687936
Hannele 050-5553115
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Vertaistuki ja
teatterintekeminen
elämänlaadun parantajina

V

ertaistuella ymmärretään ajatusten, kokemusten ja tavoitteiden jakamista samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Vertaisryhmätoiminnan tavoitteita ovat
jaksamisen edistäminen, voimauttaminen, voimautuminen, selviytymisen
keinojen havaitseminen sekä muiden
ihmisten osaamisen hyödyntäminen.
Vertaistukea ja teatterintekemistä yhdistää se, että ne kummatkin ovat osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa.
Vertaisryhmän
kokoontumiselle
ja teatteriesitykselle ovat yhteistä
kohtaa
minen, kontakti, yhteistyö ja
vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Kummassakin ihmiset kohtaavat
kasvokkain ainutkertaisessa tässä ja
nyt -tilanteessa, jossa osallistujien
välille syntyy aktivoiva ja tuloksellinen yhteistyö ja vuorovaikutus.
Vertaisryhmän tavoin draaman
teatteritulkinta on osallistavaa toimintaa. Näytelmän pohjana olevassa
teoksessa kirjailijalla on oma sanomansa, jonka ohjaaja ja näyttelijät
tulkitsevat omien tavoitteidensa mukaisesti. Katsojat puolestaan täydentävät sanomaa omaan ajatteluunsa ja

elämänkokemuksiinsa perustuvalla
tulkinnallaan näytelmästä.
Vertaisryhmässä omakohtaisuus ja
osallistuminen syntyvät lähes itsestään, kun esimerkiksi omaishoitajuus
yhdistää osallistujia. Teatterissa omakohtaista osallistumista edistää draaman sanoman ajankohtaistaminen,
joka herättää yleisön kiinnostuksen
ja virittää esityksen katsojat pohtimaan draaman tapahtumia suhteessa
omaan elämäänsä.
Vertaistuki ja teatterintekeminen vertautuvat toisiinsa erityisesti siten, että
molemmissa on keskeistä viestintä ja
vaikuttaminen ja sitä kautta etenkin
kasvatuksellisuus ja psykoterapeuttisuus. Vertaisryhmän kokoontuminen ja
teatterin katsominen ovat yksilön tietoisuuden ja toisaalta hänen elämäntilanteensa ja ympäröivän maailman tulkintaa, ymmärtämistä ja kehittämistä ja
elinolosuhteiden parantamista.
Niin teatterin katsomossa kuin vertaisryhmän istunnossakin tilanne voi
edetä katarttiseksi kokemukseksi eli
ihminen voi oppia keinoja, joilla selviytyä vaikeuksistaan. Näytelmässä
roolihahmo joutuu vaikeuksiin ja kat-

PIONI järjesti vertaisryhmien vetäjille ja henkilökunnalle
koulutus- ja virkistyspäivän marraskuussa. Tilaisuudessa
saatiin mm. tietoa ryhmäkäyttäytymisestä ja liikuttiin kamerunilaisen musiikin tahtiin Serge Tcheuffan johdolla.
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soja tunnistaa, että näin voi käydä
hänen omassa elämässäänkin. Katsoja eläytyy ja kokee roolihahmon
selviytymisprosessin ja huomaa, että
vaikeuksista voi selvitä. Vertaisryhmään osallistuja puolestaan voi kokea
samantyyppisen kokemuksen samastumalla muihin kaltaisiinsa. Vertaisryhmä voi teatterin tavoin terävöittää
omaa ajattelua tarjoamalla henkilökohtaisiin, mutta samanaikaisesti yhteisiin asioihin uusia näkökulmia.
Leo Levanen
Pionin sihteeri
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Pirkanmaan kirjastoista
tietoa ja taidetta
omaishoitajuudesta
Teksti ja kuvat: Veijo Airaksinen

P

irkanmaan kirjastojen yhteisen PIKI-verkkokirjaston hakukone löytää yli sata teosta
hakusanalla omaishoit*. Valtaosa kirjoista on tietokirjoja, mutta mukana on myös joukko kaunokirjallisia
teoksia, joissa vähintään sivutaan
omaishoitajuutta.
Haluamansa kirjan voi varata verkkokirjastossa, soittamalla kirjastoon
tai käymällä lähimmässä kirjastossa.
PIKI-verkkokirjaston osoite on
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena.

Kirjojen varaukset ovat maksuttomia,
jos ne kohdistuvat siihen Pirkanmaan
kirjastoon, josta ne myös noudetaan.
Jos kirja tilataan omaan kirjastoon
toisen Pirkanmaan paikkakunnan kirjastosta, kyseessä on 2 euroa maksava seutuvaraus. Muualta Suomesta
tehtävän kaukolainan tilausmaksu on
4 euroa + lähettävän kirjaston perimät maksut. Valkeakosken kirjastossa kaukolaina maksaa 5 euroa, mutta
summa sisältää lähettävän kirjaston
perimät maksut.

Hae kirjoja PIONIn
toimistosta!
Pionin toimistossa on myytävänä lajitelma omaishoitajuuteen liittyvää kirjallisuutta. Tarjolla on myös ilmaisia
teoksia. Käy penkomassa hyllyämme
ja nappaa mukaasi kirja vaikka iltalukemiseksi. Huom! Kirjoja on rajoitettu
määrä, joten lukemista riittää vain ensiksi ehtiville.

ja Salanko-Vuorela), hinta 25,50 €
Käytännön neuvoja mm. ravinnosta,
lääkehoidosta ja ensiavusta tilanteisiin,
joissa hoidettava on läheinen aikuinen.
Omaishoidon strategia – yhteinen näkemys tavoitteeksi (Toim. Merja Kaivolainen ja Merja Purhonen), hinta 0 €
Kirja on tarkoitettu omaishoidon kehittämisen ja suunnittelun tueksi kuntien ja järjestöjen toimijoille sekä alan
opiskelijoille.
Pala palalta pois – Kertomuksia Alzheimerin taudista (Anneli Kanto), hinta 9 €
Kirjailija Anneli Kannon omakohtainen kuvaus siitä, millaista on elää
Alzheimerin tautiin sairastuneen äidin
tyttärenä.
Pieniä hetkiä (Toim. Kaisa Johansson
ja Merja Purhonen), hinta 0 €
Kokoelma omaishoitajien runoja ja
mietteitä.
Sairauden satuttaessa (Sakari Kiuru),
hinta 8 €
Yleisradion entinen pääjohtaja kuvaa
perheenjäsenten kipeitä kokemuksia,
avuttomuuden ja riittämättömyyden
tuntoja, joita läheisen vaikea sairaus
synnyttää.
Tarinan arvoiset – Omaishoitajat kertovat elämästään (Toim. Merja Kaivolainen ja Merja Purhonen), hinta 5 €
Kertomuksia erilaisten omaishoitoperheiden elämästä ja kokemuksista,
kirja sopii käytettäväksi myös koulutuksissa ja omaishoitajien ryhmissä.
Voimapuun versoja (Toim. Maria Malmi), hinta 0 €
Opas järjestöissä, seurakunnissa ja
kunnissa toimiville ryhmänohjaajille,
jotka haluavat tukea omaishoitajia ja
heidän hoitoa tarvitsevia läheisiään.

Myytävänä olevat kirjat:
Elämän matkalainen (Pirkko Lahtinen), hinta 29,20 €
Pohdintoja pienen ihmisen kunnioittamisesta ja inhimillisyydestä nykymaailman kovien arvojen keskellä.
Elämän mukana tunteet (Toim. Merja
Kaivolainen ja Merja Purhonen), hinta
10 €
Omaishoitajien kirjoituksia kokemuksista, tunteista ja ajatuksista elämästään omaishoitotilanteessa.
Elämän pilkkeitä (Toim. Merja Purhonen), hinta 0 €
Kokemuksia avun antamisesta ja saamisesta huumorin ja naurun läpi nähtynä.
Näkymätön vastuu – Omaishoitajien
puheenvuoroja (Toim. Matti Wacklin
ja Maria Malmi), hinta 2 €
Kuvaus niistä suomalaisista omaishoitajista, jotka antavat apua ja hoivaa
ilman kunnallista omaishoidon tukea.
Omainen auttajana - Omaishoitajan
kasvu (Pirkko Lahtinen), hinta 25 €
Omaishoitajien puhuttelevat tarinat
valottavat, mitä omaishoitajana oleminen todella on, mitä se vaatii ja
mitä se antaa.
Omainen hoitajana (Pia Järnstedt,
Merja Kaivolainen, Taina Laakso, Mer-
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Poimintoja
tietokirjallisuudesta:

• Omaishoitajan käsikirja (Sinikka
Kaakkuriniemi ym)
• Kynnyksillä (Aino Räty-Hämäläinen)
• Hoivataistelu: tekoja läheisten
puolesta (Heikki Hiilamo)
• Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö
(Hannele Tiittanen)
• Apua ja huolenpitoa: opas avustajille (Eeva Tokola)
• Minäkö omaishoitaja?: ensiopas
omaishoidosta (Anne-Maria Halmesmäki ym)
• 940 päivää isäni muistina (Hanna
Jensen)
• Kun ei muista, mitä lusikalla tehdään : dementiapotilaiden omaiset
kertovat (Antti Hervonen, Outi Arponen, Marja Jylhä)
• Omaishoitaja arjen ristiaallokossa
(Merja Purhonen, Pertti Rajala)

Kaunokirjallisuutta:

• TAHDON – Omaishoitajuutta rakkaudesta (Erkki Evert Koipijärvi)
• Herkkä hetki illalla: mies puolisonsa omaishoitajana (K. A. Kalevi
Miettinen)
• Raisa ja André (Raisa Lardot)
• Vanhan merimiehen tarina (Jaakko
Yli-Juonikas)
• Rakkaani on muistisairas (Veikko
Huotarinen)
• Huuto (Rauha Kejonen)
• Syntysanat (Johanna Venho)
• Muistin kaiku (Richard Powers)
• Itikkakesä (Eeva Nikoskelainen)
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Sote - uudistuksen
haasteet
omaishoidolle
Teksti: Anneli

O

maishoidon parissa tapahtuu
paljon niin paikallisella tasolla kuin myös valtakunnallisesti. Suomessa valmistaudutaan
suureen sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen, joka tulee vaikuttamaan omaishoitajien elämään.
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien vastuilta 18 maakunnan
järjestettäviksi. Näin myös Pirkanmaalla. Uudistuksen seurauksena
myös vastuu omaishoidosta siirtyy
maakunnille. Tämä on toisaalta mahdollisuus, mutta myös suuri haaste,
kuinka omaishoito tunnistetaan ja
tunnustetaan jatkossa osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostoa. Tämä on suuri muutos myös
järjestötoimijoille, jotka ovat olleet
tiiviissä yhteistyössä oman kuntansa kanssa. Kuinka maakunta huomioi
järjestötoiminnan ja kuinka se tukee
ja vahvistaa järjestöjä osana kansalaisten hyvinvointia? Tämä on suuri
mahdollisuus, mutta tämä edellyttää
muutosta ja uudenlaista ymmärrystä
järjestökentän antamista mahdollisuuksista osana kansalaisdemokratiaa ja hyvinvointia.
Tässä tilanteessa Pionin merkitys
maakunnallisena toimijana tulee
kasvamaan. Pioni on aktiivisesti ottanut kantaa mm. Tampereen ympäryskunnissa esiintyviin erilaisiin
ongelmiin ja huolehtinut siitä, että
uudet käytännöt rakennettaisiin
kuntien ja kaupunkien parhaiden
esimerkkien ja toimintojen pohjalta.
Tätä työtä Pionin on hyvä jatkaa, sillä yhteistyön ja edunvalvonnan merkitys tulee kasvamaan entisestään
tulevaisuudessa.
Nyt on tärkeää luoda turvallisuutta ja vakautta tiivistämällä yhteistyötä omaishoitajajärjestöjen välillä.
Tämän lisäksi on tärkeää, että koko
järjestökenttä kokoaa voimansa ja
yhdessä vahvistaa järjestöjen roolia
ja edunvalvontaa niin maakunnassa
kuin myös eri kunnissa. Uskon vah-

Kiljunen Kuva: Antti Hyvärinen

vasti, että ainoastaan yhteistyön kautta voimme vahvistaa järjestöjen asemaa ja näkyvyyttä maakuntatasolla.
Sote-uudistus tuo myös omaishoitajille suuria haasteita. Valinnanvapaus on sinällään myönteinen
asia, mutta valinnanvapauden seurauksena vastuuta palveluiden saatavuudesta lisätään hoidettavalle
itselleen, omaisille ja omaishoitajille. Heidän kaikkien tulee jatkossa
hankkia aikaisempaa enemmän tietoa palveluista, eri vaihtoehdoista ja
ottaa vastuuta omista valinnoistaan.
Tämä koskettaa myös omaishoitajia.
Omaishoitajien näkökulmasta tilanne
on ristiriitainen. Samalla kun omaishoitajille siirretään entistä enemmän vastuuta, ei heidän oikeusturvaansa eikä
myöskään juridista asemaansa vahvisteta. Omaishoitajat ovat edelleen
lainsuojattomia, mutta samalla heille
kohdistetaan entistä enemmän vastuuta läheisten hoidosta ja huolenpidosta. Tämä ei millään muotoa ole perusteltua, minkä takia olemme liittona
vaatineet, että omaishoitajien juridista
asemaa on vahvistettava ennen kuin
vastuuta läheisten hoidosta ja huolenpidosta siirretään omaishoitajille.
Omaishoitajien juridisen aseman
puute on noussut esiin nyt, kun eri alueilla valmistaudutaan maakuntauudistukseen ja kunnat ovat alkaneet
yhtenäistää omaishoidon kriteereitä. Useilla alueilla kriteerit on asetettu niin korkealle, että tuen piiriin
on tullut entistä vaikeampi päästä
ja olemassa olevia sopimuksia
on yksipuolisesti irtisanottu
ja palveluita heikennetty.
Kriteerien yhtenäistäminen
on ollut liittomme tavoite pitkään, mutta niiden
asettaminen liian kireälle
tasolle vie kehitystä väärään suuntaan ja heikentää näin omaishoidon
houkuttelevuutta yhtenä hoitovaihtoehto-
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na. Me emme selviä ilman omaishoitajia, joten omaishoidon kehittäminen
myönteisesti tulisi ottaa tosissaan, eikä
sitä pitäisi pitää itsestäänselvyytenä.
Suureksi kysymykseksi voikin tulevaisuudessa tulla, mistä löytää halukkaita
omaishoitajia.
Viime vuosina on tapahtunut myös
myönteistä. Kärkihankkeilla on lisätty perhehoitoa ja parannettu vapaapäiväjärjestelyjä ja näin parannettu
omaishoitajien arkea. Toivottavasti
kärkihankkeiden kehitystyö mahdollistetaan myös jatkossa, tästä tulee huolehtia seuraavalla eduskuntakaudella.
Haluan vielä lopuksi kiittää Pionia
hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisuudesta
niin alueensa omaishoitajien hyväksi
kuin myös omaishoitajaliittoon päin.
Järjestöjen vahvaa asiantuntemusta
tarvitaan muutosten keskellä. Toivotan teille hyvää jatkoa ja pidetään
edelleen yhteyttä, vaikka siirrynkin nyt
toisiin tehtäviin. Omaishoitajuus ei häviä minusta koskaan, joten kuulen ilolla myös jatkossa mitä Pioni-perheelle
kuuluu tulevaisuudessakin.
Sydämellisin terveisin
Anneli Kiljunen
Kansanedustaja
Omaishoitajaliiton
puheenjohtaja
2009–2018

Pionin työntekijät esittäytyvät
työtä, joka ansaitsee kaiken kunnioitukseni. Mielestäni on hienoa, että
löytyy myös vapaaehtoisia ohjaamaan
vertaistukiryhmiä ja järjestämään ohjelmaa eri paikkakunnilla.
Puoli vuotta Pionissa on mennyt nopeasti ja nyt uudet haasteet odottavat
minua. Tahdon kiittää Pionia mielenkiintoisesta ja opettavaisesta ajasta
järjestössänne. Kaikkea hyvää jatkoon!

***

Järjestösihteeri Erja Brusila

Olen Erja Brusila ja olen toiminut viimeiset puoli vuotta Pionissa järjestösihteerin tehtävissä. Olen opiskellut
kansanterveystiedettä ja valmistunut
syksyllä 2017 terveystieteiden maisteriksi. Valmistumiseni jälkeen minua
kiinnostivat monenlaiset terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät
työtehtävät. Huomasin, että Pirkanmaan Omaishoitajat ry hakee järjestösihteeriä STM:n Paikka auki nuorelle
-ohjelman kautta. Ohjelman tarkoitus
on tarjota vastavalmistuneille nuorille töitä järjestöissä. Omaishoitajuus ja
järjestötyö eivät olleet minulle aikaisemmin tuttuja asioita, mutta avoimin
mielin aloitin työskentelyn Pirkanmaan Omaishoitajat -yhdistyksessä.
Työtehtäviini ovat kuuluneet vapaaehtoistyön koordinointi, kerhojen ohjaamis- ja suunnittelutehtävät, monipuoliset viestintätehtävät sekä monet
muut järjestötyöhön liittyvät työt. Päivät eivät ole olleet tylsiä ja olen saanut
käyttää omia vahvuuksiani ja vaikuttaa
työni sisältöön. Pionissa olen oppinut
järjestökentän asioista ja järjestöjen
roolista hyvinvoinnin edistäjänä. Olen
huomannut, että järjestöissä tehdään
tärkeää ja merkityksellistä työtä.
Olen päässyt Pionissa oppimaan
myös omaishoitajuudesta ja siihen
liittyvistä asioista. On ollut mukavaa
päästä silloin tällöin syksyn aikana vierailemaan eri puolilla Pirkanmaata vertaisryhmissä ja tapaamaan
omaishoitajia. Olen saanut kuulla
heidän elämästään ja erilaisista tilanteistaan. Omaishoitajuus on vaativaa
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Hankeavustaja Kitti Halmejärvi

Olen ollut PIONIn OPASTE-hankkeessa
työkokeilussa helmikuun 2018 alusta
alkaen. Työkokeilu tarkoittaa, että en
ole palkkasuhteessa, vaan toimeentuloni on eläkevakuutusyhtiön maksama
kuntoutustuki. Tarkoituksena on ollut
selvittää minun työkykyäni ja -kuntoani, sillä olen ollut sairauden vuoksi
pitkään poissa työelämästä.
OPASTE-hankkeessa on todella hienosti otettu huomioon myös se, että
olen omaishoitaja. Erityislapsen arjessa
on paljon järjestelyä ja säätämistä vaativia asioita. Suuri riski on myös siihen,
että en lapsen takia pääsekään lähtemään töihin tai minun täytyy lähteä kotiin kesken työpäivän. OPASTEessa on
pystytty hienosti ottamaan huomioon
kaikki erikoiset tarpeeni, ja työtehtäväni sekä työaikani on järjestetty niin, että
olen pystynyt tekemään joustavasti töitä ja olemaan silti tuottelias!
Työn ja omaishoidon yhdistämisen
onnistumiseksi on tehty monenlaisia
ratkaisuja. Isoin on varmasti se, että
työni on osa-aikaista - olisi huomattavasti vaikeampi järjestää lääkäri- ja
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terapiakäyntejä, jos päivään pitäisi
mahduttaa kahdeksan tuntia töitä.
Tällä hetkellä teen kuusituntista päivää, ja se tuntuu olevan ihan maksimi!
Työaikani ovat myös hyvin joustavat,
mikä on mahdollistanut sen, että voin
useimmiten hoitaa lapsen aamutoimet ja saattaa hänet kouluun - se antaa aina hyvän startin päivään!
Hanketyössä olen myös päässyt kokeilemaan etätyöskentelyä. Se tuntuu
sopivan minulle ja omaishoitotilanteeseen todella hyvin. Tietenkin siihen on
edellytyksenä, että työtehtävät ovat
sellaisia, että ne voi hoitaa ”etänä”. Aiemmassa työssäni ja toimialallani se ei
olisi ollut mahdollista.
OPASTE-hankkeessa olen saanut olla
mukana tiimin työskentelyssä ihan täysipainoisesti. Olen mm. ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa omaishoidon
infotilaisuuksia eripuolilla Pirkanmaata,
tehnyt ja ylläpitänyt nettisivuja sekä
valmistanut monenlaisia markkinointimateriaaleja sekä päässyt tutustumaan
sosiaali- ja terveysalan järjestökentän
toimintaan monin eri tavoin. Minulle
on myös annettu mahdollisuus toimia
erilaisissa tilanteissa kokemusasiantuntijan roolissa, jolloin olen voinut tuoda
näkyväksi omaishoitajuutta oman kokemukseni kautta.
Työkokeiluni päättyy tammikuussa
2019. Olen todella tyytyväinen kokemukseen ja kiitollinen koko OPASTE-tiimille. Omaishoitajalle PIONI on
ollut maailman paras ja ymmärtäväisin työnantaja!

***

Sa ri Sill a npä ä aloittaa työt PIONIn järjestösihteerinä 10.12.2018. Sari
jatkaa Erja Brusilan työtä mm. vertaisryhmien koordinoijana ja yhdistyksen
yleisten tehtävien hoitajana.

Pionin Yhteystiedot
Jyri Keränen
puheenjohtaja
Tampere
050 378 8271
jyri.keranen@elisanet.fi

Toimisto
045 875 1417
toimisto@pioniry.fi

Leo Levanen
vapaaehtoistyöntekijä
Tampere
045 181 7311
leo.levanen@pioniry.fi

Veijo Airaksinen
Tiedottaja (30.6.2019 saakka)
050 555 0014
tiedottaja@pioniry.fi

Pirkanmaan Omaishoitajat
PIONI ry
Mustanlahdenkatu 19, LH 9,
33210 Tampere
www.pioniry.fi
Olemme myös Facebookissa.

OPASTE - hanke
hankepäällikkö
Lasse Vainiomäki
044 377 7174
lasse.vainiomaki@pioniry.fi

kehittämispäällikkö
sosiaalipsykologi
Riitta Kuismanen
040 568 7936
riitta.kuismanen@pioniry.fi

hankekoordinaattori
sosionomi
Hannele Jokela
050 555 3115
hannele.jokela@pioniry.fi

MITÄS MIEHILLE? -TOIMINTA
toiminnankoordinaattori, HM
Timo Sälli
044 230 5557
timo.salli@pioniry.fi

toiminnanohjaaja
Raija Hietasarka
044 231 2815
raija.hietasarka@pioniry.fi

PIONIN HALLITUKSEN JÄSENET 2019
Jyri Keränen
puheenjohtaja
Tampere
050 378 8271
jyri.keranen@elisanet.fi

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

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

Leo Levanen
Tampere
045 181 7311
leo.levanen@pioniry.fi

Veikko Vepsäläinen
Tampere
044 356 3942
veikko.vepsalainen@gmail.com

Juha Luoto
Kangasala
040 076 6839
luoto709@gmail.com

Kalevi Turkka
Tampere
040 095 9002
kalevi.turkka@gmail.com

Hannu Tarna
Ikaalinen
040 937 6366
tarna.hannu.p@student.uta.fi
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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.

Ojenna auttava kätesi
ja lahjoita toimintaamme tukea, kiitos!
Osuuspankki: FI 52 5734 7520 0442 04
Rahankeräyslupatiedot:
1) luvan saaja: Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI, Y-tunnus 2398803-1
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

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

Pioni ry rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin, Tampereen kaupungin toiminta-avustuksin, erilaisten yhteisöjen, säätiöiden, yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitusvaroin. Osassa alueen seurakunnista kerätään omaishoitajien kirkkopyhänä 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!

