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Puheenjohtajan palsta

HYVÄT YSTÄVÄT, YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!

S

aan nyt ensimmäistä kertaa kunnian kirjoittaa pääkirjoituksen
lehteemme. Kyse on
nimenomaan kunniasta, sillä puheenjohtajuus on luottamustoimi, johon PIONI ry:n jäsenet
valitsevat haluamansa ehdokkaan
syyskokouksessa. Viime syyskokouksessa tuon kunnian sain
osakseni minä. Nöyrä kiitos näin
lehdenkin välityksellä. Haluan totisesti toimia yhdistyksemme ja sen
jäsenten hyväksi kaikella sillä tahdolla ja mahdollisuudella, joka minulle on suotu ja kyvyksi annettu.
Työsarkaa tulee riittämään niin
yhdistyksen asioissa kuin etenkin
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa oikeuksien ja jaksamisen
parantamisessa. Meidän äänemme on kuuluttava paremmin. Niin
kunnallisella,
maakunnallisella
kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Työn määrää ei pidä kuitenkaan
säikähtää. En olisi puheenjohtajaehdokkaaksi suostunut, jos en olisi
ollut siihen valmis ja halukas.
Teidän hyvinvointinne pitää olla
aina se terävin kärki, johon rahallisia resurssejamme ja aikaamme
käytämme. Meidän kuuluu olla
ehdoitta juuri teidän asiallanne
- niin PIONIn henkilökunnan ja
työntekijöiden kuin meidän hallituksen jäsentenkin. Se, että me
hallituksen jäsenet emme saa
työstämme palkkaa tai palkkiota, ei poista vastuutamme toimia
teidän äänenänne ja voimananne
esille nousevissa ongelmissa tai
huolenaiheissa. Kyseessä on, kuten sanottu, luottamustoimi, jonka
olemme itse ottaneet vastaan.
Vapaaehtoisuus vaikuttaa ainoastaan käytettävissä olevaan
aikaan. Meidän on huolehdittava myös päivätöistämme ja tästä
syystä emme esimerkiksi kykene
aina vastamaan heti viesteihinne tai yhteydenottopyyntöihinne.
Tällöin pyydän teitä odottamaan
rauhassa vastausta tai ottamaan yhteyttä toimistollemme
Mustanlahdenkadulle. Mikäli lähestytte soittamalla, lähettäkää
asiasta myös tekstiviesti. Tällöin
tuntemattomaksikin jääneestä numerosta tietää, että se on tärkeä,
ja siten osaa ottaa yhteyttä takaisin päin mahdollisuuden tultua.
Yhdistyksemme tulee kohdella
kaikkia jäseniään yhdenvertaisesti
ja tasa-arvoisesti. Auttamisemme
ei voi perustua käytettyyn ääneen
ja sen voimakkuuteen tai henkilön näkyvyyteen, vaan meidän
on kuunneltava myös kaikkein
hiljaisimpia, näkymättömimpiä ja
asiassaan varovaisimpia.
Meneillään olevan puheenjohtajakauden aikana haluan erityisesti parantaa avoimuuttamme.
Se tarkoittaa etenkin viestinnän
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parantamista yhdistyksen ja sen
jäsenten välillä. Jäsenistön on
tiedettävä mitä yhdistys tekee ja
suunnittelee sekä vastavuoroisesti yhdistyksen ja sen hallituksen on
kuultava, mitä asiaa jäsenistöllä on
yhdistykselle. Meidän on kuunneltava tarkemmin ja huolellisemmin.
Samoin meidän tulee kuunnella
paremmin myös henkilökuntaamme ja tukea heidän jaksamistaan.
Kaikilla, niin jäsenillä kuin henkilökunnalla, pitää olla mahdollisuus
tulla kuulluksi ja kohdelluksi kunnioittavasti ja ihmisenä arvostavasti.
Tätä työtä tulemme minä sekä
johtamani yhdistys ja sen hallitus
painottamaan tänä hallituskautena. Eri keinoja sen parantamiseksi
selvitetään. Onko se sähköpostiviestintää, useampia tapaamisia
vai mitä? Siinä onkin teille hyvää
pohdittavaa: Mitä te toivoisitte?
Kuinka teidät tavoittaa parhaiten,
kuinka uskotte tulevanne paremmin kuulluksi ja asioista tiedotetuksi?
Meidän täytyy parantaa toimintamme mahdollisuuksia ja sen
vaikuttuvuutta
kunnioittamalla
toisiamme ja tekemäämme työtä.
Niin omaishoitajina kuin muilla tavoin asiassamme osallisina.
Yhdessä toimien me olemme
enemmän.
Erinomaista kesää toivottaen
Jyri Keränen
Puheenjohtaja
PS: Haaveeni on, että jonain päivänä me kaikki Pirkanmaan omaishoitajat ja omaishoidon eteen työtä
tekevät voisimme toimia yhdessä,
kaikkien parhaaksi. Haudata menneet erimielisyydet ja kasvattaa viljavan ja hyvää tuottavan yhteistyön
kaikkien kesken.
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050 358 0072
www.teory.fi
Satakunnankatu 38, 33210 Tampere
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OMAISHOITAJALIITON SELVITYS

90 % VERTAISTUKIRYHMIEN OHJAAJISTA NAISIA
TEKSTI: Veijo Airaksinen

KUVAT: Pixabay

ja Janne Kytömäki

Muiden auttaminen tuottaa hyvää mieltä vertaisryhmien vetäjille.

O

maishoitajaliiton maalis-huhtikuussa tekemän valtakunnallisen kyselyn mukaan
omaishoitajayhdistysten
vertaisryhmien ohjaajista 90 prosenttia on
naisia ja noin 60 prosenttia on yli
62-vuotiaita. Kolmella neljästä ryhmän vetäjästä on omakohtaista kokemusta omaishoitajuudesta.
Koulutussuunnittelija Matilda Linnavirta Omaishoitajaliitosta kertoo,
että 86 prosenttia omaishoitajien
vertaisryhmien vetäjistä ilmoittaa
käyneensä joko liiton tai jonkin muun
järjestön ohjaajakoulutuksessa. Yhdeksän kymmenestä ilmoittaa saavansa paikalliselta omaishoitajayhdistykseltä riittävästi tukea omaan
työhönsä.
”Valtaosa on ryhtynyt vapaaehtoiseksi ryhmänohjaajaksi sitä kautta,
että he ovat ensin omaishoitajina
kiinnostuneet
yhdistystoiminnasta.
Moni on myös päätynyt ohjaajaksi, kun
on pyydetty ja joillakin esimerkiksi
omaishoitajayhdistyksessä työskentelevillä ryhmänohjaaminen saattaa
kuulua työhön”, Linnavirta selvittää
ryhmänohjaajien taustoja.

H Y VÄ Ä MIELTÄ JA
UUSI A YS TÄV I Ä
Vertaisryhmien vetäjät kertovat saavansa vapaaehtoistyöstään hyvän
mielen, kun voivat auttaa muita. He
pitävät työtä mielekkäänä ja saavat
samalla itsekin vertaistukea kaltaisiltaan. Lisäksi erilaiset omaishoitajuuteen liittyvät tiedot ja taidot pysyvät
ajan tasalla.
”Myös keskustelu- ja ryhmänvetämistaitojen oppiminen mainittiin
hyvänä puolena. Moni on saanut myös
uusia ystäviä, kun on ryhtynyt ryhmänohjaajaksi”, Linnavirta kertoo.
Kyselyn mukaan ryhmänohjaajia
kuormittavat eniten ohjelman ja aiheiden keksiminen ryhmien kokoontumisiin. Monet kokevat kuormittavaksi myös sen, etteivät omat taidot
ja tiedot aina välttämättä riitä kaikkiin
ryhmäläisiltä tuleviin kysymyksiin
vastaamiseen.
”Lisäksi ohjaajat kokevat ryhmäläisten monasti raskaat elämäntilanteet
usein itseäänkin kuormittaviksi. Moni
vetäjä on huolissaan myös siitä, että
ryhmässä on liian vähän osallistujia”,
Linnavirta sanoo.
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OH JA A JAT MUUTENKIN
A K T II V ISI A OSA LL IS TUJI A
Selvityksen mukaan ryhmien vetäjät
ovat useimmiten muutenkin aktiivisia
ihmisiä, sillä moni toimii myös muissa
yhdistyksissä tai seurakunnassa.
Vertaistukiryhmien ohjaajat arvioivat ryhmiin osallistuvien omaishoitajien saavan ryhmistä vertaistuen
lisäksi uusia ystäviä, hengähdystauon
arjesta, rohkeutta hakea tukea ja apua
ongelmiinsa sekä intoa huolehtia
omasta hyvinvoinnistaan.

Koulutussuunnittelija
Matilda Linnavirta.
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APUA JA TUKEA ARKEEN
Oma koti kullan kallis, siksi palvelumme tavoitteena
on tukea asiakkaiden kotona asumista ja arjessa
selviytymistä.
Debora on suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiva palveluyritys, joka palvelee asiakkainaan
kaikenikäisiä ihmisiä. Palvelutarjontaamme kuuluu
henkilökohtainen apu, kotihoito, kotisairaanhoito ja
kotisiivous. Palvelusetelit käyvät meillä maksuvälineenä.
Soita ja tilaa maksuton arviokäynti.
Debora Tampere

Enqvistinkatu 7 A 7, 33400 Tampere

Asiakaspalvelu 010 2055 079, tampere@debora.fi
Tarja Tiensivu-Peltokoski 046 922 8062
Jenni Peltonen 050 517 0704

ILMOITUS

Lämmintä ja luotettavaa apua
omaishoidon arkeen Pirkanmaalla

O

ma koti on ihmisille rakas paikka, ja sujuva arki syntyy jokaiselle erilaisista asioista. Siksi me Stellalla
suunnittelemme omaisten hoitoa tukevan kotihoidon
aina henkilökohtaisesti asiakkaamme ja hänen omaistensa toiveita kuunnellen.
– Moni arvostaa meissä sitä, että kotiin on saatavilla
juuri oman perheen tarpeisiin sopivaa apua luotettavilta ja kokeneilta ammattilaisilta, sanoo palveluesimies
Heidi Costiander-Horsmalahti.
Olemme Tampereen, Pirkkalan ja Kangasalan kunnan hyväksymä omaishoidon palvelusetelituottaja ja
palvelemme myös Ylöjärvellä, Nokialla, Lempäälässä,
Akaalla ja Valkeakoskella.
Kotihoidon palveluihimme voi tutustua helposti maksuttomalla suunnittelukäynnillä. ■

Varaa maksuton suunnittelukäynti!

020 768 9760 tai stella.fi
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PIONIN VERTAISRYHMÄT JA RYHMIEN
VETÄJÄT ESITTÄYTYVÄT
TEKSTI Veijo Airaksinen

KUVAT Ryhmien

ohjaajilta

Pirkanmaan omaishoitajat ry:n vertaistukiryhmissä käy ryhmänvetäjien omien yhteenlaskettujen arvioiden mukaan yhteensä
150 -195 henkilöä kuukausittain. Tämän lehden sivuilla 7-11 esitellään PIONIn ryhmien vetäjiä ja ryhmien toimintaa. Ryhmien
ensi syksyn kokoontumisaikataulut ja -paikat on koottu tapahtumakalenteriin tämän lehden keskiaukeamalle (sivut 14-15).

PIONIn vertaisryhmien vetäjät 2019
Akaa: Tarja Ruusuvuori, 040 550 7778,
senioritupa@gmail.com
Hämeenkyrö: Veikko ja Pirkko Vepsäläinen,
044 356 3942, veikko.vepsalainen@gmail.com
Ikaalinen: Hannu Tarna, 040 937 6366,
hannu.tarna@tuni.fi
Kangasala: Juha Luoto, 0400 766 839,
luoto709@gmail.com
Kihniö: Leila Pusa, 0400 839 756 ja
Hillevi Karppinen, 050 345 1302
Kuru: Asta Markkola, 050 307 7698,
asta.markkola@suomi24.fi
Lempäälä: Riitta Aavajoki, 040 742 4026
Mänttä-Vilppula: Hannele Joensuu,
044 358 0001, hannele.joensuu@pihlajalinna.fi
Orivesi: Irmeli Nylander, 050 300 3155,
irmeli.nylander@evl.fi

Akaa ryhmän vetäjä Tarja
Ruusuvuori.

Pirkkala: Riitta Kuismanen, 040 568 7936,
riitta.kuismanen@gmail.com
Sastamala: Annikki Vuorenoja, 040 595 9914,
annikki.vuorenoja@gmail.com
Tampereen hengellinen keskustelupiiri:
Veikko ja Pirkko Vepsäläinen, 044 356 3942,
veikko.vepsalainen@gmail.com
Teisko: Hannele Jokela, 050 555 3115,
hannele.jokela@pioniry.fi
ja Pirjo Torikka, 050 563 3724, pirjo.torikka@evl.fi
Valkeakoski: Martti Heikkinen, 0400 834 835,
martti.heikkinen35@gmail.com
Ylöjärvi: Veikko ja Pirkko Vepsäläinen,
044 356 3942, veikko.vepsalainen@gmail.com

A K A A N RY HM Ä
PIONIn Akaan ryhmän vetäjänä toimii
paikallisen Seniorituvan toiminnanohjaaja Tarja Ruusuvuori. Hän etsiskeli viime vuosikymmenen lopulla
yhteistyötahoja omaishoitajaryhmän
perustamiseen Seniorituvalle ja löysi
kumppaniksi silloin juuri toimintansa
aloittaneen PIONIn.
Ruusuvuori kertoo koettavansa
järjestää omaishoitajien tapaamisiin
monipuolista ohjelmaa toiveiden mukaan: vierailijoita, voimistelua, yhteislaulua, askartelua tai pelejä. Ryhmä
on käynyt myös teatterissa ja keilaamassa.
”PIONIn ryhmän kokoontumiset
ovat myös itselleni virkistäviä, sillä
omaishoitajat ovat virkeämpää väkeä
kuin normaalissa päivätoiminnassa
käyvät. On mukavaa järjestää ohjel-
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maa, kun saa vastakaikua työlleen”,
Ruusuvuori kertoo ja mainitsee, että
omaishoitajien ryhmässä olisi nyt mukavasti tilaa uusillekin jäsenille, koska
viime syksyn ja talven aikana on eri
syistä jäänyt pois muutamia ihmisiä.
Omaishoitajat voivat käyttää myös
Seniorituvan päivätoiminnan palveluita. Hoidettavan seniori-ikäisen voi
tuoda Seniorituvalle, jos haluaa käydä yksin asioilla tai vaikka vain levätä
muutaman hetken. Ruusuvuori pyytää
ottamaan rohkeasti yhteyttä, jolloin
voidaan katsoa yhdessä, miten hän
voisi auttaa.
Seniorituvan puhelin on 040 550
7778. Puhelinajat ovat arkisin klo
7.30-9.00 ja 13.30-15.00, jolloin
omaishoitajat voivat ottaa yhteyttä
muissakin mieltä painavissa asioissa.
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kokoontumisissa, mutta välillä toisen
ollessa estynyt toinen vetää kokoontumiset yksin.
”Meillä on noin joka toisella kokoontumiskerralla vierailija tai muuta
järjestettyä ohjelmaa, mutta välillä
ollaan ihan vaan keskenämme. Silloin voi keskustella kaikessa rauhassa
hoitoasioista ja omista kokemuksista,
mikä on hyvä asia”, Pusa mainitsee.

Ikaalisten ryhmää ohjaa musiikkimies ja PIONIn hallituksen jäsen
Hannu Tarna.

IK A A L IS TEN RY HM Ä
Ikaalisten vertaisryhmän vetäjä Hannu Tarna toimi äitinsä omaishoitajana
vuoteen 2013 saakka. Vertaisryhmän
vetäjäksi hän ryhtyi 2014. Tätä ennen
hän oli jo käynyt joitain vuosia aikaisemmin tutustumassa PIONIn toimintaan omaishoitajamiesten kokoontumisessa Hämeenkyrössä.
Tarna kertoo, että Ikaalisten ryhmään kutsutaan silloin tällöin asiantuntijoita kertomaan jostain kiinnostavasta aiheesta. Välillä ryhmässä
jutellaan vain keskenään niitä näitä
ajankohtaisista aiheista - ei välttämättä edes omaishoidosta.
”Ihmiset ovat halunneet, että puhutaan välillä kaikesta muusta, että
pääsee hetkeksi eroon omaishoitajan
arjesta”, Tarna kertoo.
Hän kokee tekevänsä ryhmän vetäjänä tärkeää työtä, koska on hyvä, että
omaishoitajilla on paikka ja seuraa
omien tuntojensa purkamiseen.
Vapaaehtoistyön lisäksi Hannu Tarna harrastaa musisointia pianolla ja
soittaa lisäksi harmonikkaa Ikaalisten
viulupelimannien riveissä. Kuntoilu
ja juokseminen ovat myös mieluisia
ajanvietteitä ja puolimaraton kuuluu
edelleen Tarnan juoksulajivalikoimaan.

Kihniön ryhmän vetäjä Leila Pusa.

KURUN RY HM Ä
Kurun vertaisryhmän vetäjä Asta
Markkola kertoo, että ryhmässä jutellaan mieluiten keskenään omista
asioista ja vierailijoita käy harvoin.
”Kuulumisia ja sattumuksia kerrotaan. Tärkeintä on tulla kuulluksi ja
ymmärretyksi. Se virkistää. Saadaan
myös kokea, ettei olla tilanteessamme yksin” Asta sanoo.
Hän on ollut Kurun ryhmän mahdollistajana pari vuotta: ”Edellisen
ohjaajan siirryttyä vakituiseen työsuhteeseen näytti siltä, että ryhmä
loppuu siltä keväältä. Minulla oli
työelämässäni kokemusta monenlaisista ryhmistä, joten tarjouduin jatkamaan, koska ryhmä oli silloin minulle
omaishoitajana tuiki tärkeä.”
Astan puoliso on viime syksystä
lähtien asunut palvelukeskuksen ryhmäkodissa Ylöjärvellä.
”Olen aikonut muuttaa lähemmäs
Ylöjärven keskustaa, jotta jaksaisin
paremmin käydä puolison luona. Siksi
olenkin valmis luopumaan ryhmästä,
jos vain tilalle löytyy mahdollistaja
ja kahvitarjoilun järjestäjä. Omaishoitajakokemus olisi tietysti hyväksi”,
Markkola mainitsee.

KIHNIÖN RY HM Ä
Kihniön vertaisryhmän vetäjä Leila
Pusa työskentelee kotihoidon palveluvastaavana ja kiinnostui omaishoitajuuteen liittyvistä asioista ensin
työnsä kautta. Omaishoitajuus on
tuttua myös perhepiiristä, sillä Pusan oma äiti on toiminut Pusan isän
omaishoitajana.
”Ryhmässä on palkitsevaa nähdä,
kun omaishoitajat nauttivat kokoontumista ja saavat voimaa vertaistensa tapaamisesta. Heidän kiitoksensa
lämmittää mieltä”, Leila Pusa kertoo.
Toinen Kihniön ryhmän vetäjä
on päivätoiminnan ohjaaja Hillevi
Karppinen. Pusa ja Karppinen ovat
useimmiten
molemmat
mukana
Asta Markkola etsii uutta vetäjää
Kurun ryhmälle.
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Lempäälän ryhmän ohjaaja Riitta
Aavajoki on aktiivisesti monessa
mukana.

LEMPÄ Ä L Ä N RY HM Ä
Riitta Aavajoki aloitti Lempäälän vertaisryhmän ohjaajana syksyllä 2017,
kun ryhmäläiset pyysivät häntä mukaan edellisen vetäjän lopetettua.
Aavajoki olikin ryhmäläisille tuttu,
olihan hän työskennellyt Lempäälän
kunnan omaishoitaja- ja veteraaniasioista vastaavana sosiaaliohjaajana.
Aavajoki kertoo, että ryhmässä on
toivottu, etteivät kokoontumiset olisi
pelkästään keskinäistä jutustelua ja
kahvin juontia. Siksi hän pyrkii kutsumaan joka kuukausi ryhmään jonkun
ulkopuolisen esitelmöijän.
”Esitelmien aihepiiri onkin ollut
laaja:
edunvalvontavaltuutuksesta
suuhygieniaan ja kaikkea siltä väliltä. Kokoontumisten lisäksi pyrimme
tekemään syksyllä ja keväällä retken
omakustannushintaan.
Esimerkiksi
viime syksynä kävimme Kangasalla Vehoniemen automuseossa”, hän
kertoo.
Aavajoki kiittää Lempäälän Lions
Ladyja omaishoitajien retkien ja
hemmottelupäivien taloudellisesta
tukemisesta.
”Itse saan voimaa, kun näen kokoontumiseen saapuvien ihmisten
silmien loistavan. Otan aina jokaisen
vastaan halaamalla. Mielelläni myös
kuuntelen ihmisten huolia ja tarinoita, mutta ryhmä on jo niin iso eli 2530 henkeä, ettei kaikkien juttuja ehdi
kuunnella kerralla”, Aavajoki sanoo.
Riitta Aavajoki on aktiivinen eläkeläinen, sillä hän on myös muun muassa Lempäälän seniorineuvoston jäsen.
Lisäksi hän käy lähes päivittäin tapaamassa 90-vuotiasta muistisairasta äitiään tämän hoitolaitoksessa.

M Ä NT TÄ -V ILPPUL A N RY HM Ä
PIONIlla on Mänttä-Vilppulassa tänä
vuonna kokeilu, jossa ikäihmisten
omaishoitajille ja lasten ja nuorten
omaishoitajille on omat ryhmänsä. Lasten ja nuorten omaishoitajien ryhmä kokoontui kevään aikana
kahdesti ja syksyllä on vielä kaksi
kokoontumista.
”Koska lapsia ja nuoria hoitavien
arki on erilaista kuin ikäihmisiä hoitavien arki, ajateltiin, että erilaisen
kokemuspohjan omaavien omaishoitajien asioista saadaan keskusteltua
paremmin omissa ryhmissään”, kertoo
ryhmiä vetävä Hannele Joensuu.
Lasten ja nuorten omaishoitajien
oman ryhmän jatkosta päätetään tämän vuoden kokemusten perusteella.
Hannele Joensuu kertoo, että Mänttä-Vilppulassa ryhmäläiset päättävät
itse, milloin kutsutaan vierailijoita
ja milloin keskustellaan keskenään.
Vierailijoita käy silloin tällöin.
Joensuu työskentelee omaishoidon
ohjaajana Mänttä-Vilppulan ja Pihlajalinnan yhteisyrityksessä Mäntänvuoren Terveys Oy:ssä. Hän kertoo
ryhmien vetämisen olevan antoisaa
ja opettavaista jopa oman työnsä
kannalta.
”Koska itselläni ei ole kokemusta
omaishoitajuudesta, olen saanut ryhmäläisiltä paljon sellaista hyödyllistä
tietoa, jota olen voinut jakaa muille
omaishoitajille, joita tapaan työssäni”,
hän kiittelee.

Mänttä-Vilppulan ryhmän vetäjä
Hannele Joensuu kertoo saavansa
ryhmäläisiltä tietoa, jota voi
hyödyntää työssään.
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Oriveden ryhmän ohjaaja Irmeli
Nylander kertoo, että 10 hengen
ryhmä on sopivan kokoinen
kokemusten jakamiseen.

ORI V EDEN RY HM Ä – IRMEL I
N Y L A NDER
Orivedellä PIONIn vertaisryhmää
vetävä Irmeli Nylander kertoo, että
kokoontumisissa käy säännöllisesti
noin 10 henkilöä. Useimmiten ryhmäläiset keskustelevat keskenään, ja
vierailevia esitelmöijiä käy pari kertaa
vuodessa.
”Olen aistinut, että ryhmäläisten
mielestä on hyvä, että voi vaan tulla
ja jutella huolistaan ja kokemuksistaan muiden vertaisten kanssa. Orivedellä on eläkeläisten ryhmiä, joissa
on tiedollista ohjelmaa, joten tällainen kokemusten jakamiseen perustuva ryhmä on erilainen vaihtoehto.
Ryhmän kokokin on sopiva kokemusten jakamiseen, isommassa ryhmässä se ei ehkä onnistuisi näin hyvin,”
Nylander kertoo.
Oriveden seurakunnan diakonissana työskentelevällä Nylanderilla on
kokemusta omaishoitajien kanssa toimimisesta jo ennen PIONIn ryhmän
perustamista. Hän on ollut 30-vuotisen työuransa aikana järjestämässä
seurakunnassa mm. omaishoitajien
kirkkopyhiä ja retkiä. Lisäksi hän
tapaa kotikäynneillä omaishoitajia.
”Arvostan valtavasti näitä ihmisiä ja
tuntuu hyvältä, jos voin omalta osaltani helpottaa edes hiukan omaishoitajien jaksamista. Minusta yhteiskunnan pitäisi tukea heitä enemmän
nykyiseen tilanteeseen verrattuna,”
Nylander toteaa.
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Pirkkalan ryhmän kuvasi
ohjaaja Riitta Kuismanen.

PIRKK A L A N RY HM Ä
PIONIn Pirkkalan ryhmää vetävä
Riitta Kuismanen haluaa painottaa
sitä, että jokaiselle tarjotaan vertaisryhmässä mahdollisuus keskustella
omista omaishoitajakokemuksistaan.
”Osalla omaishoitajista ei ole muuta tukea kuin tämä vertaisryhmä, joten on todella tärkeää, että he saavat
puhua ryhmässä asioistaan muiden
kanssa”, Kuismanen sanoo.
Pirkkalan ryhmässä käy silloin tällöin myös eri alojen asiantuntijoita
puhumassa ja välillä Kuismanen itsekin pitää alustuksia eri aihepiireistä.
”Osa ihmisistä tykkää enemmän tietopuolisista luennoista ja toiset taas
keskusteluista, joten koetan tasapainotella niin, että jokaiselle olisi ryhmässä tarjolla jotain kiinnostavaa.”
Kuismanen kehuu ryhmäänsä kivaksi porukaksi ja kokoontumisten
tunnelmaa hienoksi.
”Muistutan myös, että vertaisryhmiin voi tulla, vaikka ei olisikaan virallinen omaishoitaja. Voi myös tulla
mukaan, vaikka omaishoitajuus olisi jo päättynyt ja vaikka ei olisikaan
PIONIn jäsen.”
Päivätyökseen Riitta Kuismanen
toimii PIONIn OPASTE-hankkeen
kehittämispäällikkönä.
SA S TA M A L A N RY HM Ä
Annikki Vuorenoja on toiminut PIONIn
Sastamalan ryhmän vetäjänä muutaman vuoden. Hän kertoo viihtyvänsä
ihmisten seurassa ja pitää siksi myös
ryhmän vetämisestä.
”En pahemmin stressaannu, vaikka
välillä joutuu kuulemaan ja kohtaamaan raskaitakin asioita omaishoitajien kanssa toimiessa”, Vuorenoja
mainitsee.
Hänen mukaansa Sastamalan ryhmässä käy harvoin ulkopuolisia esitelmöijiä, sillä ryhmäläiset juttelevat
mieluiten keskenään.
”Yleensä jokainen kertoo kokoontumisissa kuukauden kuulumisensa
ryhmälle. Ihmiset tykkäävät siitä, että
saavat puhua asioistaan muille. Näin
vertaistuki toteutuu parhaiten. Jos
mukana on ulkopuolinen esiintyjä, silloin tällainen keskustelu ja ajatusten
vaihto jää pois”, Vuorenoja sanoo.
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Sastamalan ryhmän vetäjä
Annikki Vuorenoja.

Annikki Vuorenoja on koulutukseltaan
perushoitaja, ja hän on työskennellyt
pääasiassa psykiatrian alalla ennen
eläkkeelle jäämistään. Hän on ollut
jo vuosia myös puolisonsa omaishoitaja, mutta ei ole yrityksistä huolimatta saanut Sastamalan kaupungilta
virallista omaishoitajapäätöstä.
”Käytännössä kuitenkin joudun hoitamaan sokean mieheni kaikki asiat”,
Vuorenoja kertoo.
TEISKON RY HM Ä
Tampereen Messukylän seurakunnan
diakoniatyöntekijä Pirjo Torikka vetää PIONIn Teiskon ryhmää yhdessä
Hannele Jokelan kanssa. Jokela työskentelee PIONIn OPASTE-hankkeen
hankekoordinaattorina.
Pirjo Torikka on työskennellyt Teiskossa vuodesta 1991 alkaen ja järjestänyt seurakunnan omaishoitajailtoja.
”Sitten kuulin Pirkanmaan omaishoitajat ry:stä ja otin yhteyttä, jotta saataisiin mukaan lisää asiantuntemusta
omaishoitajuudesta. Ryhmä perustettiin ja yhteistyötä on tehty syksystä
2016 alkaen”, Torikka kertoo.
Teiskon ryhmässä käy silloin tällöin vierailijoita, mutta useimmiten
ryhmäläiset keskustelevat keskenään
omista kokemuksistaan. Lisäksi ohjaajat tuovat heille tietoa omaishoitajuuteen liittyvistä asioista ja välillä
käydään viettämässä hemmottelupäivää Tredun Helmessä.
”Ryhmään mahtuisi väkeä enemmänkin kuin siellä nyt käy”, Torikka
vinkkaa.
”Parasta itselleni ryhmän vetämisessä on mahdollistaa ryhmän
kokoontuminen ja ihmisten yhteen tuleminen. Ihmiset ja heidän
voimaannuttamisensa on tärkeintä
tässä työssä”, hän kertoo.
Teiskon ryhmän kokoontumisaika
ja -paikka muuttuvat ensi syksynä.
Ryhmä kokoontuu 19.9. alkaen joka
kuukauden toiseksi viimeisenä torstaina klo 12.00-13.30 Kämmenniemen kerhotilassa, Kämmenniementie
46:ssa.
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Teiskon ryhmän vetäjä
Pirjo Torikka.

VA LKE A KOSKEN RY HM Ä
Martti Heikkinen päätyi PIONIn Valkeakosken ryhmän vetäjäksi vuonna
2012 käytyään sitä ennen yhdistyksen esittelytilaisuuksissa. Hän
kertoo tehneensä elämänsä aikana
paljon muutakin vapaaehtoistyötä, johon kiinnostus ja into on tullut
verenperintönä omalta äidiltä.
”Nykyään olen vähentänyt menojani omien vaivojen takia ja jäljellä
on enää PIONIn ryhmän vetäminen”,
Heikkinen kertoo.
Häntä motivoi ryhmän vetämisessä se, kun pystyy auttamaan ihmisiä
ja välittämään heille tietoa, joka voi
helpottaa heidän elämäänsä.
”Ryhmäläiset kokevat kokoontumiset henkireikänä omaishoitajan arjen
keskellä. Monet sanovat odottavansa
kovasti kokoontumisia. Ryhmässä ei
tarvita jokaisella kerralla ulkopuolista puhujaa, vaan välillä tarinoidaan
keskenämme elämästä ja omaishoitajuuden ongelmista. Välillä jotkut
jopa soittelevat minulle ja kertovat
huolistaan puhelimessa”, Heikkinen
mainitsee.
Hän itsekin on toiminut vuosia
muistisairaan vaimonsa omaishoitajana. Viime syksynä hoitotaakka
alkoi kuitenkin painaa niin paljon,
että vaimo on nyt hoitolaitoksessa,
jossa Heikkinen vierailee säännöllisesti häntä katsomassa.

Ihmisten auttaminen motivoi Valkeakosken ryhmän vetäjää Martti
Heikkistä.

RYHMÄN OHJAAMINEN EI OLE
KIVIREEN KISKOMISTA
TEKSTI Veikko Vepsäläinen

T

oimin PIONI ry:ssä hengellisen ryhmän ohjaajana puolisoni Piken kanssa. Aikaisemmin olen toiminut ryhmänohjaajana
useammassakin yhdistyksessä ja järjestössä, yksin tai jonkun toisen kanssa parina. Parityöskentely on joillekin helpompi tapa aloittaa, mutta ei
mikään ehdoton vaatimus.
Itse aloitin hyvin nuorena pyhäkoulun opettajana ja siirryin sitten nuorten kerhon vetäjäksi. Tuo vetäjä -nimike ei ole itselleni mieluinen titteli,
suosin nykyisin ohjaaja -nimikettä.
Miksi? Koska vetäjä -sanasta minulle tulee mieleen perässä kiskominen,
aivan kuin ryhmä olisi rasite tai taakka, jota on kiskottava hartiavoimin.
Sitähän se ei todellakaan ole.
KULT TUURIEROJA
JA KIELLE T T YJÄ
PUHEEN A IHEI TA
Haastavimpia ovat olleet maahanmuuttajaryhmät, joissa vaikuttaa
kulttuurierojen lisäksi kielimuuri.
Käytännön esimerkki: silloinen ryhmä
koostui enimmäkseen venäjänkieliseltä alueelta tulleista naisista, mutta
oli siellä muitakin vieraita kulttuureita edustettuna. Tavoitteena oli tutustuttaa ihmiset Suomen kieleen ja
kulttuuriin.
Mieleeni juolahti käsite naistentanssit, ja aloin kuvailla missä ja miten
tanssitaan ja että naiset hakevat miehiä eikä päinvastoin. Ilmeet ryhmässä
menivät hämmästyneistä loukkaantuneiksi. Ymmärsin, että olin epäonnistunut ja kuumeisesti aloin pohtia,
mikä esityksessäni meni vikaan. Eihän
siihen mennyt minuuttiakaan, kun
oivalsin ja oikaisin. Kirjoitin taululle
”naistentanssit = prostituutio” ja ruksasin yli voimakkaasti tuon yhtäläisyysmerkin. Me kaikki tajusimme, että
Suomessa on todella heidän näkökulmastaan moraalittomia käytöstapoja.
Toimimme vaimoni kanssa kolme
vuosikymmentä sitten yhdistyksessä,
jonka perustussääntöihin oli kirjattu,

KUVA Veijo Airaksinen

että yhdistys on sekä poliittisesti että
uskonnollisesti sitoutumaton. Niinpä
sitten keskusteluryhmässämme noudatimme jyrkkää linjaa: politiikasta ja
uskonnosta ei puhuta. Joka kerta kun
puhe meni näille alueille, keskeytimme jutun vetoamalla ohjeeseemme:
”Täällä emme puhu uskonasioista
tai politiikasta!”. Kun ryhmämme oli
useamman vuoden kokoontunut, oli
ihmisille muodostunut käsitys, että
olimme puolisoni kanssa jyrkästi
uskonvastaisia. Sehän ei ollut totta
alkuunkaan.
Saimme johtoportaasta luvan ja
yleisöltä pyynnön laajentaa keskustelut uskonasioihin. Ryhmästä muodostui yhdistyksen suosituin ja väkirikkain toimintaryhmä. Sitten kun
monen vuoden jälkeen jouduimme
lakkauttamaan ryhmän, olivat osallistujat meille vihaisia. He kokivat
lakkautuksen
niin
järkyttävänä
asiana.
KOLMEN K:N SÄ Ä NTÖ
Pionista saimme pyynnön perustaa
hengellinen keskusteluryhmä nelisen
vuotta sitten. Suurta väkimäärää siinä ei kokoonnu, mutta uskollisesti
on kolmesta eri kirkkokunnasta
ja kuudesta eri seurakunnasta
väkeä sovussa keskustellut ja
jakanut näkemyksiään. Ohjenuorana olemme pitäneet
kolmen K:n sääntöä: Kuuntele, Kunnioita, Kannusta. Samaa mieltä ei
toisen kanssa tarvitse olla, mutta toista ei saa halveksia eikä tuomita.
Meillä on Lempäälässä
r in n ak k ais-
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ryhmä, jonka kanssa olemme perinteisesti tehneet retken Hauholle
joka kesä. Silloin meillä on useamman tunnin kestävä kokoontuminen,
jossa hartauden lisäksi on erilaisia
pelejä ja muuta ohjelmaa sekä tietenkin maittava ateria. Näissä kaikissa kokoontumisissa tulee selkeästi
esille, kuinka uskonto ja hengelliset
asiat ovat oleellisen tärkeitä meidän
ikäluokallemme.
Ryhmän aiheena voi olla mikä
tahansa elämänalue: kädentaidot,
kulttuuri, harrastus, lukupiiri. Ei ryhmä tarvitse kuin kokoonkutsujan ja
tilan, jossa kokoontua. Näissä asioissa saa PIONI:sta ohjeita ja opastusta. Ryhmissä saa elämään vaihtelua,
muuta ajateltavaa ja ne ovat erittäin
voimaannuttavia. Kokisin, että jos
suinkin mahdollista, kannattaa vaikka vierailla jossain PIONI:n vertaisryhmistä. Meidän ryhmässämme on
jo omaishoidon päättäneitä sekä hoidettavan kanssa käyviä ja tietenkin
omaishoitajia.
Se toinen ryhmämme
Veikko Vepsäläinen

ohjaajista
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Syksyllä 2019 tulossa

PIONI -PUOTI
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-P U O DI N T U OT TO K ÄY T E TÄ Ä N
PI R K A N M A A N O M A I S H OI TA JAT RY:N TOI M I N N A N T U K E M I S E E N.

Hyvinvointisarja
lasten omaishoitajille
La 17.8. klo 10–20

Vihreä polku, Koipitaipaleentie 150, 33880 Lempäälä

Yleisesti terveyteen liittyvät asiat
Sanna Maja, kliininen asiantuntija

Terveyttä edistävä liikunta

Riitta Kuismanen, fysioterapeutti, sosiaalipsykologi

Liikuntaa ja rentoutumista

Melontaa tai yläköysikiipeilyä toiveiden mukaisesti
sekä rantasauna
Huom! Tilaisuus on vain aikuisille.
Maksuton, sisältää ruokailut.
Ennakkoilmoittautuminen 31.5. mennessä
tilavarauksen vuoksi

Su 15.9. klo 11.30–15

PIONIN AVOIN
KORTTELIKERHO

Pionin ja Opasteen tilat, Väinölänkatu 15, Tampere

TIISTAISIN 13.8. ALKAEN KLO 14:00-15:30
TAMMELAKESKUS, RYHMÄHUONE 1

Riitta Kuismanen, sosiaalipsykologi, fysioterapeutti

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!

Miten voin edistää omaa jaksamistani
Sanna Maja, kliininen asiantuntija

Stressinsietokyky ja rentoutuminen

Lastenhoitomahdollisuus ennakkotilauksesta.
Maksuton, sisältää ruokailun.
Ilmoittautuminen viimeistään 9.9.

Su 13.10. klo 11.30–15

Pionin ja Opasteen tilat, Väinölänkatu 15, Tampere

Parisuhdeneuvontaa

seksuaaliterapeutti Marja Holkeri ja
koordinaattori Jari Kurvinen, Mielen ry
Lastenhoitomahdollisuus ennakkotilauksesta.
Maksuton, sisältää ruokailun.
Ilmoittautuminen viimeistään 7.10.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Riitta Kuismanen, 040 568 7936, riitta.kuismanen@pioniry.fi
17.8. ja 15.9. tilaisuuksiin myös Sanna Maja 050 573 0891,
sanna.maja@tampereenlastenklinikantuki.fi
ILMOITTAUDU PIAN la 17.8. tapahtumaan –
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
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TAPAHTUMAKALENTERI
Syksyn 2019 tapahtumia
VERTA ISTUKIRYHMÄT
AK A AN RYHMÄ
27.8. Sään salliessa, ulkona: Yhteinen
kävelylenkki
24.9. Verenpaineen mittausta! Yhteislauluja
22.10. Verenpaineen mittausta!
Vierailija
19.11. Verenpaineen mittausta!
Käsillä puuhastelua
17.12. Pikkujoulut
Aika: Kerran kuussa tiistaisin
klo 14.00–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa,
Kirkkotori 6, Akaa
Lisätietoja: Tarja Ruusuvuori, 040 550
7778, senioritupa@gmail.com

ORI VEDEN RYHMÄ

Kokoontumispäivät:
27.9., 25.10. ja 29.11. pikkujoulut!
Aika: Kuukauden viimeinen
perjantai klo 17.30–19.00
Paikka: Terveyskeskuksen päiväsali,
Kivinevantie 11–13, Kihniö
Lisätietoja: Leila Pusa, 0400
839 756 ja Hillevi Karppinen,
050 345 1302
Huom! Omaishoitajille on varattu
terveyskeskuksen allasosastolta
ilmainen sauna- ja uintivuoro
perjantaisin klo 10.30–12.30.
Lisäksi mahdollisuus ruokailuun
tk:n ruokasalissa. Hoidettavan voi
jättää uinnin ja saunomisen ajaksi päivätoimintaan.

Kokoontumispäivät:
28.8., 25.9., 30.10., 27.11.
Aika: Kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13.00–14.30
Paikka: Oriveden Palvelutalo, Takkahuone, Eerolantie 2, Orivesi
Lisätietoja: Irmeli Nylander, 050 300
3155, irmeli.nylander@evl.fi

HÄMEENK YRÖN RYHMÄ

KURUN RYHMÄ

Kokoontumispäivät:
22.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.
Aika: Kerran kuukaudessa torstaisin
klo 15.00–16.30
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne,
Tunnelikuja 1, Hämeenkyrö
Lisätietoja: Veikko ja Pirkko
Vepsäläinen, 044 356 3942,
veikko.vepsalainen@gmail.com

Kokoontumispäivät:
19.8., 16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.
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
Kokoontumispäivät:
7.8., 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen
keskiviikko klo 17.00–18.30
Paikka: Jyllin Kodit, Jyllinsali,
Jyllinkatu 3, Ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna, 040 937
6366, hannu.tarna@tuni.fi

K ANGA SAL AN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
12.8., 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.
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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KIHNIÖN RYHMÄ

LEMPÄ ÄL ÄN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 15.00–16.30
Paikka: Vanhustyönkeskus,
Himminsali, Himminpolku 6, Lempäälä
Lisätietoja: Riitta Aavajoki,
040 742 4026

MÄNT TÄ-V ILPPUL AN
RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
Aikuisten ja ikäihmisten omaishoitajille
5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen
torstai klo 12.00–14.00
Paikka: Lumometsän tupa,
Hopunmäentie18, Vilppula
Lisätietoja: Hannele Joensuu,
044 358 0001,
hannele.joensuu@pihlajalinna.fi
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PIRKK AL AN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen
tiistai 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:
18.8. Kesäteatteriretki Pälkäneelle
29.8., 26.9., 31.10. ja 28.11. ja joulukuussa pikkujoulu
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:
19.9., 24.10., 21.11. ja 19.12.
Aika: Kuukauden toiseksi viimeinen
torstai klo 12.00–13.30.
Paikka: Kämmenniemen kerhotila,
Kämmenniementie 46,
34240 Kämmenniemi
Lisätietoja: Hannele Jokela, 050 555
3115, hannele.jokela@pioniry.fi ja
Pirjo Torikka, 050 563 3724,
pirjo.torikka@evl.fi
Huom! Huomaathan, että Teiskon ryhmän kokoontumispaikka ja –aika ovat
muuttuneet aikaisemmasta.

VALKE AKOSKEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.
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.

YLÖJÄRVEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät:
18.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
Aika: Kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin klo 10.15–11.45
Paikka: Ylöjärven seurakuntakeskus,
Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi
Lisätietoja: Veikko ja Pirkko Vepsäläinen, 044 356 3942,
veikko.vepsalainen@gmail.com
Hoidettava voi samanaikaisesti osallistua seurakunnan Tähkäpäät–ryhmän toimintoihin.

HENGELLISET RYHMÄT
TAMPEREEN HENGELLINEN
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumispäivät:
6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11.,
29.11. ja 13.12.
Aika: Joka toinen perjantai
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

PIONI-K AHV IO

Kaikille avoin maksuton kahvio
maanantaisin 5.8.–16.12.
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

TAMMEL AN
KORT TELIKERHO

Kaikille avoin ja maksuton
korttelikerho Tammelakeskuksessa.
Kahvitarjoilut.
Kokoontumiset:
13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9.,
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10.,
29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.,
3.12., 10.12. ja 17.12.
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:
29.8., 26.9., 31.10., 28.11.
Joululounas joulukuussa
(päivä sovitaan syksyllä)
Aika: Kuukauden viimeinen torstai
klo 13.00–14.30
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

ILMOITTAUDU
ETÄVERTAISTUKIRYHMÄÄN!

Jos olet kiinnostunut tulemaan
mukaan syksyllä 2019 perustettavaan etävertaistukiryhmään,
ilmoittaudu PIONIn toimistoon,
045 875 1417 tai toimisto@
pioniry.fi. Etävertaistukiryhmän
kokoontumiseen osallistutaan
tietokoneen, tabletin tai
älypuhelimen välityksellä
(ks. juttu sivulla 25). PIONI
opastaa sinut tarvittaessa alkuun
etäyhteyden luomisessa ja
yhteydenpito-ohjelman käytössä.

LOUNASTARJOUS PIONIN
JÄSENILLE
PIONI on neuvotellut jäsenilleen
lounasalennuksen Näsilinnankadun Buffet & Cafe Linkosuon
kanssa. PIONIn jäsenet saavat
arkisin klo 12.30-14.30 linjastolounaan hintaan 6,80 €/henkilö (sis.
salaattipöydän, 2 lämmintä ruokaa
lisukkeineen, ruokajuomat ja
leipäpöydän). Kahvin saa lisähintaan 1,50 € ja kahvin ja jälkiruuan
lisähintaan 2 €.
Kassalla tulee mainita ”Pirkanmaan omaishoitajahinta” tai ”PIONI-alennus” ja varalta kannattaa
pitää mukana PIONIn jäsenkortti.
Buffet & Cafe Linkosuo sijaitsee
Tampereella osoitteessa
Näsilinnankatu 26.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry
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HAE VOIMAVIIKOILLE!
PIONIn Mitäs miehille? -toiminta järjestää
Ikaalisten Kylpylässä syksyllä 2019 kaksi Voimaviikkoa
pirkanmaalaisille omaishoitajamiehille:
•viikko 45 (4.11.-9.11.2019), suunnattu liikuntarajoitteisille
•viikko 48 (25.11.-29.11.2019)
Syksyn Voimaviikoille voi hakea jo nyt. Hakemuksen voi tilata
Timo Sälliltä (044 230 5557, timo.salli@pioniry.fi)
tai Raija Hietasaralta (044 231 2815, pioni.raija@gmail.com).
Hakemuksen voi myös tulostaa täytettäväksi
Pionin kotisivuilta osoitteessa www.pioniry.fi
Palauta hakemuksesi osoitteeseen:
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 33210 Tampere

Syyskauden 2019 ensimmäiset maksuttomat
kahvit nautitaan maanantaina 5.8. klo 11.00
alkaen

Tule mukaan omaishoitajien keskusteluryhmiin syksyllä 2019!!
Verkosta voimaa ja vertaistukea -hanke
kutsuu yli 60-vuotiaita omaishoitajia
psykologin ohjaamiin vertaistukiryhmiin,
joissa keskustellaan hyvinvoinnin teemoista.
Ryhmätapaamisten tukena käytetään verkkoohjelmaa, joka tukee hyvinvoinnin edistämistä.
Perustamme syyskuun alusta alkaen ryhmiä PIONIn tiloihin
ja myös muualle Pirkanmaalle, jos ryhmään löytyy vähintään kuusi osanottajaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Timo Sälli, 044 230 5557, timo.salli@pioniry.fi
Päivi Lappalainen, 040 805 4192, paivi.k.lappalainen@jyu.fi
Inka Pakkala, 044 341 3690, inka.pakkala@gerocenter.fi

Yhteistyössä:

Pirkanmaan Omaishoitajat ry
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OPASTE - SEMINAARISSA PÄIVITETTIIN – JA PÄIVITELTIIN
- TYÖN JA HOIVAN YHDISTÄMISEN HAASTEITA

S

eminaarin monipuolisen tarjonnan avasi järjestöpäällikkö Merja Purhonen Omaishoitajaliitosta. Erityislapsiperheen kokemuksia
arjen ja työn yhteensopivuudesta –
tai lähinnä yhteensopimattomuudesta
-kertoi Terhi Kolari, joka toimii vapaaehtoisena vertaisohjaajana Leijonaemot ry:ssä. Ellei kuulijoilla ollut vielä
tähän mennessä selvää käsitystä siitä,
mitä haasteita lapsensa omaishoitajat
kohtaavat, niin tämän kokemusasiantuntijan puheenvuoro avasi ymmärrystä. Itse asiassa se herätti enemmän
kysymyksiä kuin antoi vastauksia.
Sosiaalipolitiikan gradututkija Essi
Vallbacka selvitti, mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat omaishoidon
ja ansiotyön yhdistämistä omaishoitajan näkökulmasta. Tutkimuksen
mukaan osa omaishoitajista halusi
vetäytyä työelämästä vapaaehtoisesti, heille tärkeä tekijä päätöksessä oli
perhekeskeisyys. Toisaalta puutteelliset palvelut ja palveluihin pääsyn
vaikeus eivät rohkaisseet pysymään
työelämässä. Useilla syynä oli toimivan sijaishoidon puute. Lisäksi monet
kokivat omaishoidon kuormittavaksi
eivätkä sen vuoksi halunneet pysyä
työelämässä.
MONI EI KERRO OLE VANSA
OMA ISHOITA JA
Gradututkija Emilia Lehto puolestaan
selvitti omaishoidon ja ansiotyön
yhteensovittamisen esteitä viranomaisten näkökulmasta. Viranomaisten mielestä omaishoidon sitovuus ja
vaativuus oli useille esteenä. Monelle
omaishoitajalle olisi sopinut osa-aikainen työ, mutta työmarkkinatuen
saamiseksi on oltava valmis ottamaan
kokoaikaista työtä. Tästä syystä monet
eivät ensinkään hakeneet työtä. Työnantajan ja työskentelytapojen joustamattomuus myös estävät omaishoitajia työllistymästä. Omaishoitajan
mahdolliset poissaolot työstä ovat
riski työnantajalle ja tämä saattaa olla
syy, miksi monet omaishoitajat jättävät kertomatta olevansa omaishoitajia.
Etätöiden mahdollisuus voisikin olla
monelle ratkaisu.
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Gradututkijat Emilia Lehto ja Essi
Vallbacka kertoivat selvityksensä
tuloksia seminaarissamme.

Yhteenvetona voisi sanoa, että osa
omaishoitajista haluaa pysyä työelämässä. Työssäkäynti lisäisi hyvinvointia, pitäisi yllä ammattitaitoa ja
mahdollistaisi sosiaalisen verkoston.
Lisäksi se parantaisi taloudellista tilannetta. Toiset taas toivovat, että
omaishoito rauhoitettaisiin niin, ettei olisi pakko osallistua työelämään.
Tämä kuitenkin edellyttää riittävää taloudellista tukea ja toimivia palveluita.
Palveluesimies Eija Ahava Pirkanmaan
TE-toimistolta kertoi, mitä palveluja
osatyökykyisille ja tukea tarvitseville
työttömille työnhakijoille on tarjolla.
Kattavan tietopaketin ja kahvitauon
jälkeen oli vuorossa kulttuuritarjontaa kehitysvammateatteri La Stradan
esittäessä kupletteja Tanner tömisee
musiikki-iloittelusta.
OMA ISHOITO JA
SOSI A ALITURVAUUDISTUS
Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö
päivitti asiaa sosiaaliturvauudistuksesta, joka tulee olemaan keskeinen uudistus tulevalla hallituskaudella. Hän
esitti huolensa niiden puolesta, joiden
on haastavaa selvittää oikeuksiaan tukien viidakossa ja byrokratialoukuissa
- etenkin, kun voimavarat siihen ovat
rajalliset. Ylikännön mukaan emme ole
enää pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä, jos hyvinvointivaltiolla
tarkoitetaan sellaista palvelujärjestelmää, jossa huolehditaan heikompiosaisista ja niistä, joiden toimintakyky on
rajoittunut.
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Sosiaaliturvauudistus tullaan toivottavasti toteuttamaan tulevalla hallituskaudella. Nykyiset byrokratia- ja
tuloloukut ovat todellisia ongelmia ja
voivat syrjäyttää kokonaisia perheitä
yhteiskunnasta. Toimeentulojärjestelmämme ei ole riittävän kannustava ja
palveluihin ei ole riittävästi resursseja. Ajankohtainen kysymys onkin, pitääkö omaisen hoitoa kotona korvata
ja missä määrin. Onhan omaishoito
keskeinen osa hyvinvointivaltiotamme.
Lopuksi Ylikännö kuvaili minkälainen tulevaisuuden hyvinvointivaltio
ihannetapauksessa olisi: se on olemassa ihmisiä ja heidän tarpeitaan
varten, kannustaa ja luo tulevaisuususkoa, tukee ja kuuntelee, antaa mahdollisuuksia virheiden tekemiseen ja
epäonnistumiseen, sallii ihmisen olla
heikko ja avun tarpeessa ja on lisäksi
sivistynyt ja älykäs.
Niin, sydämen sivistyksen ainakin
näkee siitä, miten kohtelemme kaikkein heikommassa asemassa olevia
lähimmäisiämme.
ENSI S YKS YN SEMINA ARISSA
T YÖANTA JAN NÄKÖKULMA
Aivan lopuksi saimme päivitystä juuri
valmistuneesta selvitystyöstä Miten
onnistuu ansiotyön ja omaishoidon
yhdistäminen. STM:n asettaman selvityshenkilön, apulaisprofessori ja oikeustieteen tohtori Laura Kalliomaa-Puhan raportti löytyy sivuiltamme www.
opaste.info
Tulevan syksyn seminaarissa keskitymme omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen ongelmiin työnantajan näkökulmasta. Onko työelämä
valmis joustoihin, joita omaishoitajat,
osatyökykyiset, perheenäidit ja muut
tarvitsevat, jotta voisivat työllistyä?
Osa-aikatyö, etätyö, liukuva työaika,
työaikapankki, palkattomat vapaat –
löytyykö joustoja?

1.

2.

3.

4.

5.

OPASTE TARJOAA
OMAISHOITAJILLE JA
VERTAISRYHMILLE:

1. Lempäälän ryhmän naiset
hemmottelupäivän vietossa
Tredun Helmessä.
2. Ystävänpäivänä Vainiomäen
perhe virkisti meitä hyvällä musiikilla.
3. Hannele, Riitta ja Lasse tiimipalaverissa.
4. OPASTEen, Mitäs miehille?
-toiminnan ja PIONIn toimiston
väen palaveri puheenjohtaja Jyri
Keräsen johdolla.
5. Haastattelu Nokian Uutisissa.
Riitta Kuismanen ja lastensa
omaishoitajat Lumi Innanmaa
ja Sanna Niukkanen sekä Lumin
sylissä Heidi Niukkanen. Kuva ja
haastattelu: Karoliina Kallio.
6. ”Ei tässä työtä pelätä - käyvään
vaikka työn viereen makkaamaan” suomalainen sananparsi.

• 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

6.

Lisäkysymykset:
Riitta 040-5687936
Hannele 050-5553115

Kesä 2019 • jäsenlehti nro 20

19

Sinulle ja läheisellesi!

Uutta palveluasumista
Tampereella
Oletko yli 55-vuotias ja tarvitset ympärivuorokautista palveluasumista? Haluatko asua mukavasti
ja turvallisesti omassa asunnossa, jossa apu on
lähellä 24/7?
Puistomaisen Kalevanrinteen 6-kerroksisessa
asuintalossa on 15 vammaisten henkilöiden tarpeisiin mitoitettua asuntoa, joiden asukkaille tarjoamme ympärivuorokautista palveluasumista
hyvien palveluiden lähellä.

Tarjoamme laadukkaita kuntoutuspalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille.
Meillä hyvinvoinnin ja terveyden
asiantuntijat työskentelevät yhdessä
sinun tai läheisesi voinnin parhaaksi.
Tavoitteena parempi arki ja
elämänlaatu.
Omaishoitajakurssit ja parikurssit
Yksilölliset kuntoutusjaksot
Intervallijaksot
Lokomat®-kävelykuntoutus
MTLH:n tuetut lomat!

Lasten ja perheiden palvelut:
www.lastenkuntsari.fi

Kiinnostuitko? Kysy lisää:
yksikönpäällikkö, Niina Laitinen,
p. 044 4784 395
www.validia.fi/asuminen

Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

PNEUMOKOKKI UHKAA TERVEYTTÄSI
Keuhkokuumeen lisäksi pneumokokkibakteeri aiheuttaa myös muita henkeä
uhkaavia tauteja kuten verenmyrkytystä ja aivokalvontulehdusta. Ikääntyneillä
ihmisillä on erityinen riski sairastua näihin tauteihin.
Osallistu tutkimukseen Tampereen rokotetutkimusklinikalla – saat laajatehoisen
pneumokokkirokotteen!

www.rokotetutkimus.fi

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus.
RTK_pioni_174x128_luonnos.indd 1
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GEROCENTER JA PIONI YHTEISTYÖSSÄ

UUDENLAISIA VERTAISRYHMIÄ JAKSAMISEN TUEKSI
TEKSTI Veijo Airaksinen

P

IONI on mukana vanhenemisen tutkimus- ja kehityskeskuksen GeroCenterin
hankkeessa, jonka avulla pyritään
kohentamaan omaishoitajien mielen
hyvinvointia, osallisuutta, elämänhallintaa ja digiosaamista. STEA:n rahoittaman hankkeen nimi on Verkosta
voimaa ja vertaistukea.
Tutkijatohtori Päivi Lappalainen Jyväskylässä toimivasta GeroCenteristä
kertoo, että syksyllä 2019 alkaviin
hankkeen ryhmiin haetaan parhaillaan yli 60-vuotiaita omaishoitajia
koko Pirkanmaan alueelta. Yhteen
ryhmään otetaan 6-10 henkilöä.
”Ryhmän vetäjänä on psykologi
tai vastaava mielenterveysalan ammattilainen. Kokoontumisten välillä hyödynnetään OMApolku verkko-ohjelmaa, joka tarjoaa työkaluja
omaishoitajan raskaassa arjessa vastaantulevien asioiden käsittelyyn.
Ammattilaisen vetämien kuuden kokoontumiskerran jälkeen ryhmän jatko on ryhmäläisten itsensä käsissä”,
Lappalainen kertoo.
Lappalaisen mukaan Jyväskylässä järjestetyt ensimmäiset ryhmät

KUVA GeroCenter

ovat olleet erittäin pidettyjä. Lisäksi
OMApolku-ohjelmaa on testannut
Jyväskylän ja Tampereen seudulla yli
60 omaishoitajaa ja sovelluksesta on
saatu heiltä hyvää palautetta.
TOIMINN A N K AUT TA MIELEN
H Y V IN VOINT IIN
Lappalainen kertoo, että yllä kuvatun
ryhmätoiminnan lisäksi voidaan myös
hakea erilaisia muotoja toiminnan ja
mielen hyvinvoinnin yhdistämiseen.
”Esimerkiksi maaliskuussa Tampereella alkaneella miesomaishoitajien
purjehduskurssilla mielen hyvinvoinnin teemat on leivottu purjehdustaitojen opettelun lomaan. Ryhmän
toiminnan aihe voi siis olla melkein
mikä tahansa, vaikka matonkudonta tai kitaran rakentaminen, ja siihen
sitten nivotaan mukaan henkisen jaksamisen tukeminen”, Lappalainen selvittää.
Ryhmiin osallistuminen on maksutonta eikä vaadi virallista omaishoitajuutta. Lisäksi GeroCenteriltä on
mahdollista saada tablettitietokone
lainaksi, jos itse ei omista tietokonetta.
Ryhmiä voidaan perustaa Tampereen

lisäksi myös muualle Pirkanmaalle,
jos ryhmään löytyy vähintään kuusi
osanottajaa.
OM A POLKU KOKO M A A H A N
GeroCenterin Verkosta voimaa ja vertaistukea -hankkeen tavoitteena on
saada ryhmätoiminta ja siihen liittyvä
OMApolku-ohjelma jalkautettua kaikkien Suomen omaishoitajayhdistysten
ja omaishoitajien käyttöön vuoteen
2021 mennessä. PIONI on siis mukana
tärkeässä kehittämistyössä.
Digitaaliset sovellukset, kuten hyvinvointia tukevat verkko-ohjelmat,
tarjoavat jatkossa osallistumisen
mahdollisuuksia niillekin omaishoitajille, joiden osallistuminen esimerkiksi omaishoitajayhdistysten toimintaan
on muuten haasteellista. Omaishoitajayhdistysten näkökulmasta katsottuna digitaalisten työkalujen kehittäminen auttaa yhdistyksiä puolestaan
kohdentamaan palvelujaan entistä
tehokkaammin ja monipuolisemmin
kaikkein haastavimmissa tilanteissa
eläville omaishoitajille.

Ryhmiin osallistuminen on maksutonta
eikä vaadi virallista
omaishoitajuutta.

Ilmoittaudu PIONIn
Verkosta voimaa ja
vertaistukea -ryhmään
tai kysy lisätietoja:
Timo Sälli,
044 230 5557,
timo.salli@pioniry.fi
Päivi Lappalainen,
040 805 4192,
paivi.k.lappalainen@jyu.fi
Inka Pakkala,
044 341 3690,
inka.pakkala@gerocenter.fi
Tutkijatohtori Päivi Lappalainen ja hankeasiantuntija Inka Pakkala
GeroCenteristä.
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MITÄS MIEHILLE? -TOIMINNALLA VILKAS ALKUVUOSI
TEKSTI: Timo

Sälli

KUVAT: Veijo Airaksinen

P

IONIn Mitäs miehille? -toiminnan pääasiallisena tavoitteena on omaishoitajamiesten
yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Tämän lisäksi
pyrimme antamaan omaishoitajamiehille voimaa ja energiaa vaativaan
hoitotyöhön. Myös koulutuksellista
toimintaa järjestetään miesten toiveiden mukaan. Näistä lähtökohdista
alkoi kevätkauden 2019 suunnittelu ja
paljon saatiin aikaiseksikin.
Hankesuunnitelman
mukaisesti Voimaviikot järjestettiin Ikaalisten kylpylässä viikoilla 3 ja 9. Ennen
kylpyläviikkoja miehet kutsuttiin
Mustanlahdenkadulle
tutustumaan
toisiinsa ja kuulemaan aikaisemman
kylpyläviikon kuulumisia. Samalla katsottiin kuvia edellisiltä kylpyläviikoilta ja järjesteltiin kyytejä
osallistujien kesken.
PEL A S TUSL A I TOS JA
Ä I JÄ KIRPPIS
PIONIn miesporukka aloitti kuukausittaiset kokoontumiset tammikuussa ja
miesten toiveesta ajankohdaksi sovittiin kuukauden viimeinen torstai klo
13 alkaen. Miehet toivoivat aktiivista
toimintaa tapaamisiin. Ryhmä kokoontuikin helmikuussa Pirkanmaan
pelastuslaitoksella, jossa kuultiin luento paloturvallisuudesta ja tutustuttiin Pelastuslaitoksen kalustoon. Rohkeimmat kokeilivat alkusammutusta.
Maaliskuussa miesporukka tutustui
Äijäkirppis Lualamieheen Tampereen
Nekalassa. Kirpputorin vetäjä toivotti miesporukan lämpimästi tervetul-
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leeksi ja tarjosi herkulliset korvapuustit ja kahvit osallistujille. Kahvittelun
lomassa miehet pääsivät tutustumaan
kirpputorilla myytäviin tuotteisiin.
Huhtikuussa miesporukka päätti käydä tutustumassa Vehoniemen automuseoon. Museossa miehille esiteltiin
autoharvinaisuuksia, ja maankuulut
munkit ja kahvit maistuivat kaikille.
Perinteinen Ukon päivän seminaari toteutettiin ensimmäisen kerran
Kulttuuritalo Laikun musiikkisalissa.
Päivän teemoina olivat vapaaehtoinen edunvalvontavaltuutus sekä hoito- ja hoivatahto. Seminaariin kuului
myös helposti puettavien vaatteiden
muotinäytös.
Y HTEIS T YÖTÄ
TA MK:N K A NSSA
Mitäs miehille? -toiminta toteutti yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toukokuussa kaksi
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allasjumppaa, joissa miehet pääsivät
kohottamaan kuntoaan liikunta-alan
ammatteihin opiskelevien opiskelijoiden opastuksella. Yhteistyö TAMK:n
kanssa jatkuu syksyllä.
Huhtikuussa Mitäs miehille? -toiminta osallistui myös Tampereen
miestyöverkoston toimintaan, joka
huipentui 13.4 toteutettuun MIKÄMIES! -tapahtumaan. Tapahtuma saavutti suuren mielenkiinnon ja siitä tiedotettiin myös paikallisissa lehdissä.
Kevätretki suuntautui kohti Someroa ja Turkua. Tutustumiskohteina olivat mm. Hovilan kartano Somerolla
sekä Forum Marinum, Brinkkalan alue
ja Aboa Vetus -museokauppa Turussa.
Kesällä on luvassa taas Pyhäjärven
saunalauttaristeilyjä eli muutaman
tunnin seilailuja, joilla saunotaan,
uidaan ja ruokaillaan hyvän porukan
kanssa.

SYKSYLLÄ PANOSTETAAN KOULUTUKSEEN
TEKSTI JA KUVAT: Veijo Airaksinen

M

itäs miehille? -toiminta panostaa tulevana syksynä
entistä enemmän tiedollisen ja taidollisen koulutuksen tarjoamiseen Pirkanmaan omaishoitajamiehille. Toiminnankoordinaattori Timo
Sälli kaavailee, että koulutuksellisen
toiminnan nimenä olisi joskus aikaisemminkin yhdistyksen käytössä ollut
Pioni-akatemia.
”Koulutuskokonaisuuden nimi ei
ole lukkoon lyöty, joten muitakin nimiehdotuksia otetaan vastaan”, Sälli
toteaa.
Häneen mukaansa luentojen ja
koulutustilaisuuksien aiheina tulevat
olemaan muun muassa hoito, hoiva,
sairauskohtauksen ja sairauden tunnistaminen, elvytys, omaishoitajien
lomat, Kelan kuntoutus, omaishoitajan ihmissuhteet ja parisuhde sekä
surun käsittely.
”Osa aiheista on tunnepitoisia ja
vaikeitakin, mutta pyrimme kokeilemaan, kiinnostaako miehiä tulla kuuntelemaan tällaisia luentoja ja tietoiskuja”, Timo Sälli mainitsee.
Suunnitelmissa on tehdä syksyllä myös video, jonka aiheena on
miesomaishoitajuus yhteiskunnallisena ilmiönä. Videota on tarkoitus
näyttää erilaisissa omaishoitajuutta
käsittelevissä tilaisuuksissa.

taamaan liikuntarajoitteisille miehille
eli liikkumisen ongelmat huomioidaan sekä viikon ohjelmassa että majoitusjärjestelyissä.
”Painotus olisi siis liikuntarajoitteisissa henkilöissä, mutta toki sille viikolle voivat hakea muutkin. Muistutan myös, että Voimaviikoille hakijat
voivat olla joko nykyisiä taikka entisiä
omaishoitajia, eikä hakijan tarvitse
olla PIONIn jäsen”, Timo Sälli huomauttaa.
Toinen syksyn Voimaviikko järjestetään viikolla 48.
Syksyllä on myös luvassa kokoontumiset kevään Voimaviikoille osallistuneille. Tavoitteena on saada miehet
vaikkapa ideoimaan omaa toimintaa
keskenään.

”Kyseessä voisi olla vaikkapa retki
laavulle, melontaa, jousiammuntaa,
keilailua tai muuta vastaavaa, jolloin
Mitäs miehille? -toiminta voisi maksaa osan kustannuksista”, Sälli sanoo.
IDEOI TA SA A ESI T TÄ Ä
PIONIn miesporukan kokoontumisia
jatketaan syksyllä tuttuun tyyliin joka
kuun viimeisenä torstaina klo 13 alkaen. Timo Sälli toivoo miesporukalta
toiveita ja ideoita siitä, mitä kokoontumisissa haluttaisiin tehdä. Toistaiseksi alustavissa suunnitelmissa olisi
luvassa syksyllä mm. saunomista Rajaportin saunassa ja kenties muissakin
yleisissä saunoissa sekä mahdollisesti
mikroautoilla ajamista.

VOIM AV IIKKO
L IIKUNTA R A JOI T TEISILLE
Mitäs miehille? -toiminta järjestää
syksyllä kaksi Voimaviikkoa Ikaalisten
kylpylässä. Viikko 45 pyritään suun-
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Edunvalvontavaltuutukset
Hoito- ja hoivatahdot
Lahjakirjat ja testamentit
Talouteen liittyvät asiat

Apunatar Oy
Liljankuja 2
33300 Tampere
050 376 0597
ritva.tiainen@apunatar.fi

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

www.apunatar.fi
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DIGI - PIONI STARTTAA SYKSYLLÄ

OMAISHOITAJILLE
ETÄVERTAISTUKIRYHMÄ
TEKSTI JA KUVA: Veijo Airaksinen

P

IONI aloittaa syksyllä uudenlaisen omaishoitajien digipalvelun eli omaishoitajille
perustetaan etävertaistukiryhmä tai
tarpeen mukaan jopa useampia. Kuluneen kevään aikana on toiminut pilottiryhmä, jossa on testattu yhteyksien
ja laitteiden toimintaa.
”Pilottiryhmän kokemuksia käytetään pohjana etävertaisryhmän
toiminnan suunnittelussa. Pilottiryhmään kuului neljä Ikaalisten kylpylän
voimaviikolle osallistunutta miestä ja
ryhmä kokoontui etänä helmikuusta
alkaen noin kerran kuukaudessa”, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulussa hyvinvointiteknologiaa opiskeleva
sairaanhoitaja Mia Hiltunen.
Hiltunen kehitti PIONIn digipalvelua opintoihinsa kuuluvana opinnäytetyönä. PIONIsta hänen tukenaan
olivat Raija Hietasarka ja Timo Sälli.
PERUS TA IDOILL A PÄ R JÄ Ä
Etävertaistukiryhmän jäsenet kokoontuvat omien puhelimiensa, tablettiensa tai tietokoneidensa avulla yhteen
ilman, että ovat fyysisesti samassa
paikassa. Jokaisen laitteessa on oltava
sama yhteydenpito-ohjelma. Kokeilussa on käytetty Skype-sovellusta,
joka on pienelle ryhmälle maksuton.
Muitakin sovelluksia on mahdollista
kokeilla ja käyttää, jos sopiva ohjelma
tulee vastaan.
”Etävertaisryhmään voi osallistua
mistä tahansa, missä on nettiyhteys.
Tietotekniikan perustiedoilla ja -taidoilla pärjää varsin hyvin”, Hiltunen
kertoo.
Hänen mukaansa pilottiryhmässä
kuvapuhelut ovat onnistuneet hienosti. Esimerkiksi yhdessä kokoontumisessa eräs ryhmän jäsenistä osallistui
ryhmään kännykän avulla omasta autostaan, joka oli pysäköitynä kaupan
parkkipaikalle, ja yhteys toimi hyvin.
Hiltunen kertoo, että etävertaistukiryhmiä on tutkittu toistaiseksi melko

Mia Hiltunen keskustelee Skype-sovelluksen kautta autossaan istuvan Kari Peltolan ja
kotonaan olevan Lauri Kataisen kanssa.

vähän – ehkäpä siksi, että niitä ei ole
vielä juurikaan ole. Vähäiset tutkimustulokset kuitenkin kertovat, että
etävertaistukeen suhtaudutaan erittäin positiivisesti.
”Digitaaliset palvelut ovat tulleet
jäädäkseen myös vertaistukeen”, Hiltunen summaa.
SÄ Ä S TÖÄ JA TA SA - A RVOA
Etävertaistukiryhmän etuja ovat mm.
säästöt matkakuluissa ja -ajassa, liikuntarajoitteisten
osallistumisen
helpottuminen sekä maaseudulla ja
kaupungeissa asuvien omaishoitajien
välisen tasa-arvoisuuden lisääntyminen.
”Ja jos ei ole vaikkapa saanut hoidettavalleen sijaishoitajaa, niin tavallisen ryhmän voi silloin korvata
osallistumalla etäryhmään kotoa käsin. Etäryhmään voi myös kutsua eri
alojen asiantuntijoita luennoimaan,
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kuten tavalliseen ryhmäänkin. Etäryhmän ainoa huono puoli voi olla
se, että kasvotusten on ehkä helpompi puhua asioista syvällisemmin
kuin laitteiden välityksellä”, Hiltunen
sanoo.
Hän kehottaa sellaisia henkilöitä,
joilla on kiinnostusta ja halua osallistua omaishoitajien etävertaistukiryhmään, ottamaan asiassa rohkeasti
yhteyttä PIONIin, josta saa tarvittavat
tiedot ja opastuksen.
”Ja mikäpä estäisi vaikka työssä
käyviä tai pienten lasten omaishoitajia verkostoitumaan PIONIn kautta ja
perustamaan omia etävertaistukiryhmiään.”

”Digitaaliset palvelut ovat
tulleet jäädäkseen myös
vertaistukeen.”
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SARI SILLANPÄÄ JATKAA
JÄRJESTÖSIHTEERINÄ

S

ari Sillanpää jatkaa Pirkanmaan
omaishoitajien järjestösihteerinä syksyllä 2019. Hän aloitti
työt PIONIssa viime joulukuussa ja
kertoo viihtyneensä erinomaisesti.
”On mukavaa kuulua PIONI-perheeseen. Tykkään olla tekemisissä ihmisten kanssa ja jatkan mielelläni töissä
täällä”, Sari sanoo.
Hänen työtehtäviinsä kuuluvat
normaalien toimistotöiden ohella
tapahtumista tiedottaminen PIONIn jäsenistölle ja vertaisryhmille
sekä yhteydenpito ryhmien vetäjiin.
Lisäksi Sari hoitaa esimerkiksi tilojen
varaukset, kahvitustilaisuudet toimistolla hankintoineen ja toimii myös
Tammelan korttelikerhon vetäjänä
yhdessä Leo Levasen kanssa.
Sari on työskennellyt aikaisemmin
monissa erilaisissa toimistotehtävissä, muun muassa Neste Oy:n markkinoinnissa atk-operaattorina ja vaihto-omaisuusvalvojana.

VESIJUMPPAA TAMK:SSA
PIONIn Mitäs miehille? -toiminta järjesti kevään 2019 aikana omaishoitajamiehille mahdollisuuden vesijumppaan
TAMK:n tiloissa. Toiminnankoordinaattori Timo Sällin mukaan omaishoitajamiesten vesijumppaa jatketaan syksyllä,
jos riittävästi kiinnostusta ilmenee.
Vesiliikunta sopii kaikille. Se on veden vastuksen takia tehokasta, mutta ei kuitenkaan kuormita niveliä veden kelluttavuuden ansiosta. Veden hierova vaikutus myös vähentää
lihasjännityksiä ja -kipuja.
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PIONIN YHTEYSTIEDOT
Jyri Keränen
puheenjohtaja
Tampere
puh. 050 378 8271
jyri.keranen@elisanet.fi

Toimisto
045 875 1417
toimisto@pioniry.fi

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

Tiedottaja
050 555 0014
tiedottaja@pioniry.fi

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

OPASTE - HANKE
Lasse Vainiomäki
hankepäällikkö, KM
044 377 7174
lasse.vainiomaki@pioniry.fi

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

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

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

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

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

Marjut Lemivaara
varapuheenjohtaja
Tampere
puh. 050 530 7869
marjut.lemivaara@tuni.fi

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

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

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

Juha Luoto
Kangasala
puh. 040 076 6839
luoto709@gmail.com
Hannu Tarna
Ikaalinen
puh. 040 937 6366
hannu.tarna@tuni.fi

Kalevi Turkka
Tampere
puh. 040 095 9002
kalevi.turkka@gmail.com
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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. Tukenne on arvokasta omaishoitajien virkistys- ja muun
toiminnan edistämiseksi. Pienikin lahjoitus lämmittää. Lahjoittamalla olet mukana tärkeässä työssä omaishoitajien
puolesta, siitä lämpimin kiitos!

