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PIDÄMME PUOLTA - PIDÄMME HUOLTA
Tervehdys kaikille!

O

len jälleen palaamassa aktiivisesti mukaan PIONI-Perheen toimintaan. Aloitan puheenjohtajana
vuoden 2021 alusta. Pirteänä ja energisenä.
Ideoita pursuavana.
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kohdallani surun, itkun, kaipauksen vuosia. Rakas
Marjoni nukkui pois kotona saattohoidossa 10.10.2019. 20 vuotta omaishoitajuutta
loppui. Päivääkään en vaihtaisi pois.

Olen itse ollut aina terve, mutta hautajaisten jälkeen oma terveys petti. Tehtiin kolme
silmäleikkausta, marraskuussa, maaliskuussa ja toukokuussa. Joulukuun olin
sydänsairaalassa, jossa minulle tehtiin neljän suonen ohitusleikkaus. Leikkaus
onnistui hyvin. Pääsin kotiin vuoden vaihteessa. Tulin kotiin hiljaisuuteen, yksinäisyyteen. Ei ollut ketään. Missä Marjo? Romahdin eteisen nojatuoliin, itkin kaksi
tuntia. Siitä alkoi uusi elämä, surun täyttämä, sumuinen, tuskainen.
Tammikuussa piti alkaa kaikki ryhmät, niitä oli yhteensä 6. Mutta kaikki peruttiin.
Viisi kuukautta ilman mitään kuntoutusta. Se kosketti syvältä. Tässä huomauttaisinkin päättäjiä Omaishoitajaperheiden heitteillejätöstä. Perheet tarvitsevat apua
koko ajan. Vaikka onkin korona. Kaikki toiminnot hiipuvat pikkuhiljaa. Minulle
kävi niin. Mutta nyt on kaikki hyvin, kun kuntoutukset syksyllä alkoivat. Päiväkirja
on täynnä menemistä ja tekemistä.
PIONI-Perheen vuoden 2021 tapahtumia olen suunnitellut innostuneena. Kaikki
aikaisemmat toiminnot tulevat olemaan mukana ja yhdessä kehitellään uusia.
PIONI-Akatemian luentosarjat ja muut yhteistyökuviot ovat kehitteillä. Omaishoitaja tulee olemaan ykkönen. Vertaisryhmät tulevat saamaan apua. Tammikuussa
lähden vierailulle jokaiseen ryhmään, vuorotellen. Tekemistä, menemistä riittää.
Kunhan korona ei sotke suunnitelmia.

Omaishoito on edelleenkin paitsiossa koko yhteiskunnassa. Mitään ei
ole tapahtunut.
Nyt minulla on aikaa keskittyä tähänkin sektoriin, kokemuksella, tiedolla. Tullaan
kaikki solmut aukaisemaan, jotta saadaan yhteiset säännöt ym. koko maahan.
Tässä lyhyesti. Tavataan.
Minuun voit olla yhteydessä. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021.
Aarre Aarne Alanen

PIONI jäsenlehti-talvi ja kevät 2020-2021
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Keijo saa voimaa kuntoilusta
Hän toimii mielellään vaimonsa omaishoitajana ja auttelee naapuriaankin

O

rivesiläinen Keijo Murto toimii omaishoitajana vaimolleen Tarjalle. Lisäksi Keijo auttelee 96-vuotiasta
naapuriaan.
- Ei siitä ole ollenkaan haittaa, mielelläni naapuriakin autan,
kun kuitenkin olen pääasiassa aina kotosalla, energinen Keijo
kertoo.
Keijon jaksamista tukee liikunta. Hän käy kolmena päivänä
viikossa kuntosalilla ja kahtena päivänä viikossa uimahallissa.
- Meillä on mukava miesporukka, joka huolehtii toistensa kuntoiluun pääsystä. Viittä minuuttia ei kukaan voi myöhästyä
ryhmästä, vaan sovitusta liikunnasta pidetään kiinni, lapsesta
asti kuntoillut Keijo naurahtaa.
Vaimonsa Tarjan kanssa Keijo harrasti myös paljon liikuntaa,
ennen Tarjan aivoinfarktia. Nykyisin he saavat hyötyliikuntaa
kiivetessään 50 rappusta kotiovelleen. Kerrostalokodista on
upeat maisemat ja molemmat haluavat asua omassa kodissa
mahdollisimman pitkään.
- Olemme olleet yhdessä vuodesta 1976 alkaen. Tarja käveli
ennen sairastumistaan kymmenen kilometrin lenkkejä päivittäin, Keijo muistelee.
Kun Tarjan aivoinfarktia ei pystytty liuottamaan, seuraukseksi
jäi kehon vasemman puolen halvaantuminen ja motorisia puutteita. Vasenkätisenä Tarjalle juuri vasemman puolen halvaus
tuntui ikävältä.
- Tarja on sopeutunut silti tilanteeseensa hyvin. Ennen Tarja
kutoi paljon. Hän halusi kutoa pojanpojanpojallemme pienet
sukat, vaikka se olikin tuskallista, kertoo Keijo.
Tarja käy kuntoutuksessa kerran viikossa Keijon avustamana, omalla autolla ja pyörätuolia apuna käyttäen. Kotona Tarja kulkee rollaattorilla ja tarvitsee kotona apua moniin arjen
askareisiin.
Keijo on toiminut omaishoitajana kahden vuoden ajan. Keijo saa
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Keijo Murto on osallistunut Oriveden palvelutalolla pidettävään Pionin omaishoitajien ryhmään parin vuoden ajan.
Haastattelukuva Keijosta on Oriveden seurakuntatalon diakoniahuoneesta

omaishoidon tuen, joka on rahallisesti pieni tuki, mutta mahdollisuus omaishoitajien terveystarkastukseen on tärkeä osa.
- Sain flunssapiikin, minulta otettiin verikokeet ja pääsin lääkäriin, Keijo kertoo.
Keskiviikkoisin Keijo pitää kesälomatunnin, jolloin paikallinen
hoivayritys tulee avuksi. Erilaisia loma- ja kylpylätarjouksia on
tullut, mutta Tarja viihtyy eniten kotona, joten Keijokaan ei ole
välittänyt lähteä yksin kotoa pois tuntia kauemmaksi aikaa.
- Kyllä minulla on aina puhelin lähettyvillä, jotta vaimoni saa
minuun heti tarvittaessa yhteyden, jos hän tarvitsee apua, kun
käyn asioilla. Hoidan kaupan, pankin, ja teen ruoan. Joskus
saatetaan turvautua paikalliseen ruoan tuottajan palveluun,
jolta haen ruoan, kertoo Keijo.
Kotona Tarja ja Keijo katselevat paljon televisiota ja saattavat
nukahtaakin television ääreen kaukosäädin kädessä. Tietokonetabletilta he ovat löytäneet pelin, jota Tarja pystyy hyvin
pelaamaan yhdellä kädellä.

Oriveden liikuntahallilla Keijo on käynyt katsomassa jokaista
naisten lentopallopeliä jo 38 vuoden ajan ja osallistunut liikuntahallin pelikuntoon laitossa. Keijo on viimeiset viisi vuotta
laittanut mainokset hallin seinille.
- Käyn välillä kotona vaimon luona ja palaan takaisin liikuntahallille. Jos peli venyy, niin käyn kahdestikin kotona, Keijo
kertoo.
Tarjan ja Keijon lapset, tytär ja poika ovat käyneet kylässä vanhemmillaan koronan takia harvemmin. Usein silti Keijo innostuu menemään halkopinoja tekemään poikansa pihamaalle.
Kolmimetristen puiden pilkkominen rentouttaa mukavasti.
TEKSTI JA KUVAT: Mirkka Tuominen

Voimaa
Liikunnasta

PIONI jäsenlehti-talvi ja kevät 2020-2021
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PIONI ry:n hallituksen
uudet jäsenet
Kerrotteko hieman
itsestänne?

Maarit Fagernäs

O

len Maarit Fagernäs, tamperelainen aikuisen tyttären omaishoitaja. Teen vapaaehtoistyötä, askartelen
ja mökkeilen.
Olen ollut mukana pari vuotta ja haluan vaikuttaa PIONIN toimintaan.
Elämme yhdistyksessä historiallisia aikoja. Ensimmäistä kertaa
hallituksen enemmistössä on naisia. Hallitus on kokenut myös
nuorennusleikkauksen.
OPASTE-hankkeen ansiosta toimintaan on tullut työikäisiä ja
hallituksenkin naisista suurin osa on työikäisiä. Aika näyttää
mitä muutokset tarkoittavat yhdistyksen toiminnassa. Toiminta
muuttaa yhteen osoitteeseen ja vuokramenoissa säästetään.
Tappiollisten vuosien putki saatiin poikki, mutta kuitenkin
edessä on tarkan talouden aika. Taloushallinnon ammattilaisena pidän huolen siitä, että jokaisessa hallituksen kokouksessa
käydään läpi senhetkinen rahatilanne. Minulla on toiveena, että
hallituksen ja työntekijöiden yhteyttä parannetaan ja tehdään
selkeät rajat siitä, mitkä tehtävät kuuluvat hallitukselle ja mitkä
hanketyöntekijöille. Toiminnanjohtajan palkkaaminen auttaisi selkeyttämään tilannetta ja tekisi yhdistyksen toiminnasta
päämäärätietoista.

Veijo Vesterholm

O

len Veijo Vesterholm ja asun Ikaalisissa, kotoisin olen
Reposaaresta. Olin vaimon omaishoitajana niin kauan
kuin se oli mahdollista ja hoidin häntä kotona. Nyt hän
on laitoshoidossa. Hän sairastaa muistisairautta.

Vertaistuen lisäksi yhdistyksen pitäisi valvoa myös niiden etua,
jotka eivät jaksa sitä itse tehdä. Yhdistyksen onkin tärkeää
pitää julkisessa keskustelussa esillä omaishoitajien asiaa ja
toimia aktiivisesti koko Pirkanmaalla, jotta esim. omaishoitajan
tukihakemukset käsiteltäisiin yhtäläisesti kaikissa kunnissa.
Tahdon vielä muistuttaa, että mukaan toimintaan voi tulla,
vaikka ei olisi jäsen. Odotan innolla hallitustyöskentelyä.

Harrastuksiani ovat luonnossa liikkuminen ja toimiminen
SPR:n vapaaehtoistoiminnassa.
Hannu Tarna sai ylipuhuttua minut mukaan hallituksen toimintaan.
PIONIN toimintaa haluaisin kehittää lisäämällä eri alojen asiantuntijoita kertomaan oman alansa kuulumisista vertaistukiryhmien kokoontumisiin.
Jäsenille toivotan jaksamista arkeen…
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olla jotain annettavaa omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen.
Seuraan myös apuvälineteknologian kehitystä ja tutkimuksia.
Olen nähnyt apuvälineiden käyttäjän haasteita sekä työni
kautta että pyörätuolilla liikkuvan tyttäreni arjessa. Haluaisin
selvittää, minkälaisia konkreettisia neuvoja, palveluja tai välineitä kotiin omaishoitaja-arjen helpottamiseksi kaivattaisiin,
tiedetäänkö tarpeeksi hyvin, mitä apuvälineitä on olemassa ja
miten ja mistä niitä saa.
Pionilaiset voisivat olla isänmaallisella me-hengellä luomassa
rakenteita, pieniä alueellisia yhteisöjä / tukipartioita auttamaan
toisiamme silloin kun apua, tukea tai seuraa jossain kaivataan.
Kehitetään yhdessä ympäristö ja olosuhteet sellaisiksi, että jokainen voimme nauttia arjesta sen haasteista huolimatta!
Toivon jäsenistöltä aktiivista vuorovaikusta, ideointia ja palautetta yhdistyksen suuntaan!

Anneli Kyllästinen

Mervi Jylli

N

imeni on Mervi Jylli ja asun Pirkkalassa. Lapsuuteni ja nuoruuteni vietin Tyrväällä, nyk. Sastamalassa.
Perheessämme on kaksi tytärtä, -03 synt. lukiolainen
ja -07 synt. erityisluokkaa käyvä MMC- liikuntavammainen
7-luokkalainen, jonka omaishoitaja olen.
Olen tehnyt pitkän työuran kaupallisella alalla, jossa on kertynyt työkokemusta mm. myynnistä, markkinoinnista, hallinnosta ja hankinnasta sekä kehitysprojekteista. Olen päässyt työskentelemään erilaisissa toimintaympäristöissä kuten pienissä
perheyrityksissä, monikansallisissa yrityksissä mutta myös
kunnallishallinnossa, sairaanhoitopiirin hallinnossa ja valtion
hallinnon organisaatiossa. Pisin työura on apuvälinealalta.
Luonteeltani olen utelias, aikaansaava ja aina uutta kokeileva
projekti-ihminen.
Päivitin juuri koulutustani ja valmistuinkin kesäkuussa 2020
Hämeen ammattikorkeakoulun kansainväliseltä linjalta Liiketalouden Tradenomiksi (BBA). Osana opinnäytetyönäni toteutin
kyselytutkimuksen omaishoitajien keskuudessa.
Lisätietoa: Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/339737 .
Tutkimuksen kohteena ollut tuote, Klaimber-tuoli: https://
www.youtube.com/watch?v=TDzerW6ovjo)

O

len Anneli Kyllästinen Orivedeltä. Olin mieheni
omaishoitajana kymmenisen vuotta hänen kuolemaansa asti. Jäin sairaanhoitajan työstä eläkkeelle vuonna
2015, kun mieheni kunto huononi. Hoidin häntä kotona loppuun asti.
Asun omakotitalossa, joten vapaa-aikaa ei juuri jää. Minulla
on koira, jonka kanssa lenkkeilen kolme kertaa päivässä pitkiä
metsälenkkejä ja syksyisin kerään marjat ja sienet lenkkipolun
varrelta. Talvella on monenlaista yhdistystoimintaa Martoissa
ja eläkeläiskerhoissa sekä vesijumpissa. Lumityöt vievät myös
oman aikansa isossa pihassa. Kevät ja kesä menevät puutarhanhoidossa sekä suuressa kasvihuoneessa, jossa kasvatan
kurkut, tomaatit ja viinirypäleet.
Olen pitkään ollut PIONIn jäsen ja nyt tuntui siltä, että haluan
saada enemmän tietoa PIONIn toiminnasta. Sitähän saa kun on
mukana hallituksessa, ehkä voin myös vaikuttaa päätöksiin?
PIONISSA on paljon toimintaa!. Miksi naiset on unohdettu?
Naisille myös virkistävää toimintaa!!! Pyrimme parantamaan
toimintaa Aarren kanssa. Katsomme mitä voisimme tehdä.
Toivottavasti tämä pandemia-aika loppuu pian ja pääsemme taas
joukolla kokoontumaan ja viettämään aikaa yhdessä.

Puuhailen mielelläni hyöty- ja kukkapuutarhassani toteuttaen
luovuuttani, käyn sauvakävelyllä lähimetsien lenkkipoluilla ja
erilaisilla ryhmäliikuntatunneilla.
Osallistuin keväällä 2019 PIONIn OPASTE-liikuntahankkeeseen
ja pikkuhiljaa aktivoiduin toimintaan mukaan yhä enemmän
tavattuani mukavia ihmisiä. Minua houkuteltiin hallituksen jäseneksi ja asiaa pohdittuani päätin ryhtyä ehdokkaaksi, koska
minulla voisi apuvälineisiin liittyvän kokemustaustani johdosta
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PIONI ry:n toimituksessa
pyritään kunnianhimoiseen ja hyvään työhön
PIONI-lehdessä eletään muutoksien aikaa, kun uusi
järjestösihteeri Anne Kallio ja tiedottaja sekä Pioni-lehden
päätoimittaja Ville Saha aloittivat työnsä. Taustat ovat
Sahalla sekä Kalliolla hyvinkin erilaiset, mutta molempia
yhdistää kaksi merkittävää tekijää: ihmisläheisyys ja halu
kehittää PIONI ry:n toimintaa.
Kaksi edellistä ammattia tukevat
uutta pestiä

V

ille Sahan aikaisemmat ammatit
lähihoitajana ja freelancer-valokuvaajana yhdistyivät, kun hän
pääsi TE-toimiston kautta PIONIry:n tiedottajaksi ja samalla PIONI-lehden päätoimittajaksi. Tämän hetkinen asema
mahdollistaa Sahalle kunnianhimoisia
tavoitteita lehden sekä yhdistyksen että
lehden kehittämisen suhteen. Journalistinen ote on Sahalle tuttua, sillä hän
on ennestään toiminut freelancer- valokuvaajana ja valokuvauksen opettajana
Voionmaan koulutuskeskuksella. Sahalle
hyvälaatuisten kuvien painotus tulee olemaan PIONI- lehdessä tärkeää.
Vapaa-aikana toimeliaan Sahan tavoittaa
niin avannon hyisestä vedestä kuin joogasalin pehmeältä matolta. Saha pyrkii
heijastamaan omaa aktiivista elämäntyyliään myös PIONI ry:n toimintaan.
- Toiveita ja tavoitteita PIONIn tulevaisuudelta minulla ovat yhdessä työskenteleminen, erilaisten hankkeiden läpivienti ja jäsenistölle moninaisten tekemisen
sekä tapahtumien järjestäminen, Saha
täsmentää.
PIONI ry:n toimistotilojen vaihdos Mustalahdenkadulta Tammelaan nostattaa
myös uutta tuulta purjeisiin. Saha odottaa muuton menevän hyvin ja toivoo uusien työtilojen vastaavan odotuksiaan.
Lähitulevaisuudessa Saha haaveilee
poikkeustilan loppumisesta sekä hiihtämisen mahdollistavista talvisäistä.
Lukijakunnalle Saha haluaa lähettää oikein paljon voimia, jaksamista ja toivoa.
- Muistakaa, että teette todella arvokasta
työtä, hän korostaa.
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Itsensä ylittäminen avasi uudenlaisen työmaailman

M

arraskuussa 2019 hetkellinen työttömyys vihdoin
päättyi, kun Anne Kallio astui uuteen virkaansa
PIONI ry:n järjestösihteerinä. Tilanne oli Kalliolle
uusi ja jännittävä, sillä hän ei ollut aikaisemmin työskennellyt
järjestölehden kanssa.
- Mietin miten tulen selviämään, kun oli niin paljon uutta asiaa
ja opittavaa. Otin kuitenkin haasteen vastaan ja huomasin,
että kaikki kyllä sujuu, kun vain tarpeeksi asioihin syventyy,
Kallio toteaa.
Kallion työtehtäviin kuuluu muun muassa vertaistukiryhmien
koordinoiminen ja tukiryhmille viestittäminen esimerkiksi muutosten varalta. Vertaistukiryhmiä on tällä hetkellä 17 kappaletta, mikä lisää Kallion työtehtävien vastuuta. Vaikka tehtävää
on paljon, hän todella tyytyväinen työilmapiiriin ja työn monipuolisuuteen.

- Jokainen päivä täällä PIONIssa on erilainen ja se on ehdottomasti rikkaus, Kallio lisää. Luonnossa ulkoilemalla ja liikkumalla Kallio tasapainottaa vauhdikasta työviikkoa.
Vasta uudessa työssään Kallio on ymmärtänyt omaishoitotyön
uniikkiuden ja tärkeyden. Ennen koulumaailmassa työskennellyt Kallio on hyötynyt sosiaalisista taidoistaan, jotka ovat
omaishoitajien kanssa työskentelevälle tärkeä ominaisuus. Hän
toivoo, että vastavuoroinen välittäminen ja tukeminen säilyisivät
hänen ja tukiryhmiensä välillä samanlaisina tulevaisuudessakin. Myös Kallio haluaa lähettää tsemppiä kaikille poikkeusaikana.
- Yhteistyö PIONI ry:n omaishoitajien kanssa on ollut todella
upeaa. Jatkakaa samaan malliin, Kallio korostaa.
Teksti: Jessika Laakkonen
Kuvat: Jessika Laakkonen

PIONI jäsenlehti-talvi ja kevät 2020-2021
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K

oronapandemian ei ole annettu
lannistaa Mitäs miehille?-toimintaa, jota on syksyn aikana
sopeutettu vallitseviin poikkeuksellisiin
olosuhteisiin. Kevääseen verrattuna ero
on ollut huikea, vaikka koronaviruksen
toinen aalto onkin odotetusti rantautunut maahamme. Olemme parhaamme
mukaan yrittäneet löytää tilanteesta positiivisia näkökulmia kehittääksemme
toimintaamme.

PIENIÄ DIGILOIKKIA
Halusimmepa tai emme, Mitäs miehille?-toiminnassa olemme ottaneet ensimmäisiä varovaisia askelia digiloikan
suuntaan. Uutena toimintamuotona on
otettu käyttöön digikahviot kahden viikon
välein. Osallistujia on ollut ilahduttavasti noin 10-20, kukin siis omasta kodistaan. Tarkoituksena ei ole ollut eikä tule
olemaankaan ainoastaan kuulumisten
vaihto, vaan kahviossa on ollut asiantuntijavieraita, jotka ovat alustaneet erilaisista kiinnostavista aiheista kuten ravinto, muistisairaudet ja vuorovaikutus,
pysäköintisovelluksen käyttö jne. Mikä
parasta, aiheet ovat tulleet paljolti osallistujien toivomina. Toimintaa tullaan siis
jatkamaan vuoden 2021 puolella.
Kuten jo keväällä suunniteltiin, olemme
aloittaneet myös digiopetuksen ja -tuen
henkilöille, jotka kokevat olevansa sen
tarpeessa. Vastuuhenkilöinä ovat Ville
Saha ja Timo Sälli, joihin halukkaat
voivat olla yhteydessä ja varata aikoja.

ovat saaneet jatkoa. Lisäksi koulutusta
on saatu mm. digitaidoista ja perhehoidosta. Koulutuksellinen näkökulma on
vahvassa roolissa myös digikahvioissa,
kuten edellä kerrotaan. Eikä siinä vielä
kaikki, vaan sivistyksellinen näkökulma
on selvästi läsnä saunaturneen rinnalle
tulleessa opastetussa kirkkoturneessa,
jonka ensimmäinen etappi on Tampereen
Tuomiokirkko.
Kirsikkana kakun päälle on nostettava
esiin Mitäs miehille? -toiminnan järjestämä omaishoitajaviikon valtakunnallinen webinaari Hyvinvointi vanhuudessa
– muutakin kuin terveyttä. Aiheesta kertoi dosentti, tutkijatohtori Jari Pirhonen
Helsingin yliopistosta. Tilaisuuteen osallistui etäyhteyksillä omaishoitajamiehiä
(todennäköisesti naisiakin) eri puolilta
maata. Kyseessä on aivan uusi, ensimmäinen askel kohti tavoitteiden mukaista
hyvien toimintojen levittämistä Pirkanmaan ulkopuolelle.

UUSIA VERTAISRYHMIÄ PIRKANMAALLE
Hyvin tärkeänä ja toiminnan tavoitteiden mukaisena asiana on syytä mainita
miesomaishoitajien vertaisryhmätoiminnan laajentaminen Tampereen ulkopuolelle. Syksyn aikana ryhmätoiminta on
käynnistynyt Sastamalassa ja Valkeakoskella. Mikäli tarvetta on, voidaan uusia
ryhmiä perustaa muuallekin.

PERINTEITÄ JA TOIMINNALLISUUTTA

MONIPUOLISTA KOULUTUSTA
Painopistettä on jo siirretty ja tullaan
edelleen siirtämään koulutukselliseen
puoleen. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Joskus varmaan niin onkin, mutta
ainakin Mitäs miehille? -toiminnassa asia
lienee ihan päinvastoin. Kokkikurssit
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Uusien toimintojen rinnalla ovat jatkuneet hyvin suositut voimaviikot, perinteiset venetsialaiset Rudolfin Keitaalla ja
pikkuhiljaa jo perinteeksi muodostuva
retki Viikinsaareen. Esimerkiksi venetsialaisissa oli yli 40 osallistujaa. Miehille
usein tyypillinen toiminnallisuus on toiminnassa otettu huomioon entiseen ta-
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paan. Minigolfia on harrastettu pariinkin
kertaa.

KOHTI TULEVAA

Miesten omien kokemusten perusteella
erityisesti miehille tarkoitettu ja suunniteltu toiminta helpottaa kontaktien
ottamista. Tärkeää on toiminnallisuus
eri muodoissaan: yhdessä tekeminen,
ryhmätoiminta, vertaisuus, luonto jne.
Voidaan puhua yhteistoiminnallisesta
vertaistuesta. Juuri tähän huutoon Mitäs miehille? -toiminta on pyrkinyt vastaamaan ja pyrkii tekemään niin jatkossakin.
Vuonna 2021 toiminta jatkuu syksyllä
aloitettujen askelmerkkien mukaisesti ja
kehittämistoimintaa painottaen ainakin
kesään asti, mahdollisesti jopa pitkälle
vuoden loppuun. Sen mahdollistaa kuluvalta vuodelta siirtyvä STEA-avustus. Nimenomaan toiminnan kehittäminen ja innovoiminen tulevat olemaan keskeisessä
roolissa tulevaisuutemme turvaamiseksi.
Valitettavasti Veikkauksen pelituottojen
huomattava väheneminen varjostaa sote
-järjestöjen ja kulttuurin sekä urheilun
tulevaisuutta, minkä vuoksi tulevaisuus
tulee olemaan haasteellinen. Siitä huolimatta uskomme ja toivomme, että asioilla
on taipumus järjestyä.
Pertti Lahti

Yhdessä
Osaamme

Ääripäiden ihmisestä
rentoutuneeksi joogaohjaajaksi

S

tressaavan ja kuormittavan arjen
keskellä voi olla hankala löytää
aikaa rauhoittumiselle. Joogaohjaaja Martti Mäkinen kertoo, kuinka joogan kautta voi saavuttaa sisäisen
rauhan.
Länsimaissa jooga koetaan usein fyysiseksi harjoitteluksi, toteaa Mäkinen.
Jooga saatetaan mieltää akrobatian
kaltaiseksi temppuiluksi. Mäkinen on
kuitenkin saanut huomata oman työnsä
ja arkensa kautta, että jooga on paljon

enemmän. Hän kuvailee joogaa menetelmäksi, jolla mielen kuohunta tyynnytetään.
Mäkinen toimi lennonjohtajana, kunnes
hänelle tuli laskimotukos oikeaan olkavarteen. Lääkityksen myötä hän joutui
jättämään työnsä lennonjohtajana ja
siirtyi työeläkkeelle. Mäkinen kertoo, että
joogan pariin päädytään usein kuntoutumisen kautta. Näin kävi myös hänelle.
Jooga ei ollut Mäkiselle kuitenkaan täysin tuntematon alue. Jo lapsena hän oli
tutustunut joogaan perheensä kautta.
Työeläkkeelle siirtyessä vanha harrastus
löytyi uudelleen. Harrastuksesta kehittyi
hiljalleen vapaaehtoinen työ. Joogaohjaajana Mäkinen on toiminut yksitoista
vuotta, mutta joogaharrastusta on jatkunut liki kuusitoista vuotta. Mäkinen
kertoo löytäneensä joogasta itselleen
elämäntavan.
“Se on jännittävää, kuinka kuusikymppisenä koen, että minulla on parempi
olla ja voin fyysisesti paremmin
kuin nelikymppisenä harrastaessani jääkiekkoa ja judoa. Nyt olen
löytänyt rauhoittumisen joogan
kautta”, kertoo Mäkinen.
Jooga näkyy konkreettisesti
Mäkisen elämässä. Hän kertoo aloittavansa aamunsa tekemällä hengitysharjoituksia, sen sijaan että näpräisi
puhelintaan. Kotona Mäkinen tekee lähinnä meditaatioharjoituksia ja lukee aiheeseen
liittyviä kirjoja. Joogan harjoittamisen fyysisempi puoli tapahtuu
hänen ohjatessaan joogatunteja.
Joogan filosofiset ohjeet vaikuttavat
Mäkisen arjessa. Hän kuvailee ennen
olleensa ääripäiden ihminen, mutta joogan avulla löytyi kultainen keskitie.

Mäkisen mielestä suomalaisten tulisi nykyisessä suorituskeskeisessä ja stressaavassa yhteiskunnassa harjoittaa rauhoittumista ja pysähtymistä arjen keskellä
joogan avulla.
“Stressin poisto on nykypäivänä tärkeässä asemassa”, hän huomauttaa.
Mäkisen mukaan jooga sopii kaikille,
vauvasta vaariin. Jooga myös auttaa
moneen, sen avulla voi ennaltaehkäistä
ja hoitaa sairauksia. Jooga on kuitenkin
myös hyvä tapa purkaa stressiä, opetella
hetkessä elämistä, positiivista asennetta
elämään sekä rentoutumista.
Omaishoitajille Mäkinen suosittelee erityisesti hengitysharjoituksia, joita pystyy tekemään nopeasti kiireisenkin arjen
keskellä. Hengitysharjoitukset eivät vie
paljon aikaa, mutta ovat sitäkin tehokkaampia. Mäkinen korostaa levon tärkeyttä ja sitä että levon tarvetta ei tule
peittää joogalla.

“Sisin on pysyvää, mutta ulkopuolinen
materia ei. Jokaisella on oma polkunsa,
joka täytyy itse etsiä ja kokea. Joogasta
saa täyden hyödyn, kun sitä tekee pitkäaikaisesti, säännöllisesti ja täydellä
sydämellä”, Mäkinen kiteyttää.
Teksti: Ida Fager ja Jasmine Järvinen
Kuvat: Jessika Laakkonen
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Arvokas kuolema
- mitä on elämänlaatu elämän loppuvaiheessa?

O

n tavallinen syyskuinen sunnuntai Tukholmassa. Olen
menossa kirkon järjestämään
tilaisuuteen Vanhaankaupunkiin. Ilma
on kuulas ja kirkas. Kadut ovat lähes
autiot. Korona on karkottanut turistit.

Avaan seurakuntatilan oven. En ole menossa jumalanpalvelukseen vaan Katedralakademinin luennolle kuuntelemaan
palliatiivisen hoidon asiantuntijaa Peter
Strangia, joka on tullut puhumaan elämänlaadun merkityksestä elämän loppuvaiheessa ja saattohoidossa.
Peter Strang on tehnyt pitkän uran palliatiivisen hoidon parissa sekä lääkärinä
että tutkijana, ja tällä hetkellä hän toimii
palliatiivisen lääketieteen professorina
Karoliinisessa instituutissa. Hän on kirjoittanut lukuisia oppikirjoja ja kansantajuisia oppaita saattohoidon tiimoilta.
Erityisesti hänet tunnetaan saattohoidon
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väsymättömänä kehittäjänä ja arvokkaan
kuoleman puolestapuhujana.
Käytän itsekin hänen laatimaansa opetusmateriaalia ja kirjallisuutta hoitotyön
oppitunneillani Tukholmassa. Siksi tämä
päivä on erityisen jännittävä, sillä tapaan
Peterin ensimmäistä kertaa livenä. Palan
innosta kuulla, mitä ovat hyvän elämän
ja kuoleman ainesosat ja miten omaiset
ja hoitajat voivat lisätä elämänlaatua viimeisiin vuosiin, viikkoihin ja tunteihin.
Luentosali on koronaturvallinen, turvaetäisyydet on otettu huomioon viimeisen
päälle. Istun eturiviin, ja viereeni, parin metrin päähän, istahtaa Jenny Söderström, palliatiiviseen hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Olemme tehneet
Jennyn kanssa yhdessä töitä erityistason
saattohoito-osastolla. Jenny on Peterin
vanha tuttu, ja he tervehtivät iloisesti.
Nykyään Jenny toimii saattohoidon kehittäjänä kansallisella tasolla. Hän pyrkii
työssään edistämään laadukkaan saattohoidon toteutumista kaikkialla Ruotsissa. Arvokas kuolema on molemmille sekä
työ että sydämen asia.

on tänään sanottavanaan. Kirkkoherra
toivottaa kuulijat tervetulleiksi, ja Peter
aloittaa luentonsa. Päivän teemana on
merkityksellisyys ja elämänlaatu elämän
loppuvaiheessa.
Luennon aluksi Peter korostaa, että kaikilla ihmisillä on perustavanlaatuinen
tarve löytää merkityksiä ja selittää tapahtumia eri tavoin. Meidän on vaikea sietää
kaaosta, ja siksi myös sairauden kohdatessa tarve merkityksen etsimiseen herää
henkiin. Kysymys, miksi juuri minä sairastuin syöpään tai sain sydäninfarktin,
nousee pintaan. Sairauden aiheuttama
kriisi etenee vaiheittain. Alun järkytyksen ja tunnevaltaisen vastustuksen kautta siirrytään tilanteen hyväksymiseen ja
valmistaudutaan oman tai läheisen kuoleman kohtaamiseen. Väistämätöntä ei
voi väistää, mutta sen kanssa voi oppia
elämään.

Paikalle saapunut kuulijakunta on selvästi hieman varttuneempaa väkeä. Osa
heistä on menettänyt läheisensä äskettäin, ja moni elää parhaillaan parantumattomasti sairaan, kuolemaa odottavan, ihmisen rinnalla. Tällaisessa elämäntilanteessa kuolemasta puhuminen
on luonnollista ja tärkeää.

Mitä on merkityksellisyys?
Kaikki odottavat hiljaa, mitä elämäntyönsä kuoleman parissa tehneellä miehellä
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Tieto vakavasta sairaudesta havahduttaa
usein ihmisen huomaamaan ajan rajalli-

suuden. Kysymys miten haluan käyttää
elämäni viimeiset päivät, saattaa pistää
prioriteetit uusiksi. Moni lähtee toteuttamaan pitkäaikaisia haaveitaan: irtisanoutuu työstään, lähtee maailmanympärysmatkalle tai muuttaa vaikkapa maalle
asumaan. Aina merkityksen etsimisen ei
tarvitse kuitenkaan tarkoittaa näin suurta mullistusta.

siitä, että elämä jatkuu, vaikka se loppuukin.
Toisin sanoen on olemassa toivoa siitä,
että elämä jatkuu kuoleman jälkeen muodossa tai toisessa. Usein lapset ja lapsenlapset jatkavat verenperintöä ja vaalivat
poismenneen muistoa, tai elämäntyö voi
jäädä elämään jonkinlaisessa muodossa
ja siten tuottaa iloa useille sukupolville.
Eikä kukaan meistä tarkkaan edes tiedä,
mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.

nioittavan kohtaamisen ja kommunikaation kautta. Kun nämä keskeiset elementit ovat mukana, avautuu saattohoidossa
myös mahdollisuus elää viimeiset päivät
laadukkaasti ja kuolla arvokkaasti. Elämänlaatu syntyy siis potilaiden sekä heidän läheistensä ja ammattilaisten yhteistyön tuloksena.
Teksti ja kuvat: Sari Ahonen
hoitotyön ja filosofian opettaja
VTM, HuK, Sairaanhoitaja YAMK

Peterin mukaan eksistentiaaliset kysymykset nousevatkin keskiöön kuolemasta puhuttaessa. Ei ole mitenkään harvinaista, että juuri kuoleman läheisyydessä
raja kahden todellisuuden välillä liukenee
ja ihminen näkee unia kuolleista sukulaisistaan tai jopa näkee heidät valvetilassa.
Entäpä jos aiemmin poismenneet sukulaiset ovatkin rajan takana odottamassa
ja sielu jatkaa elämää kuoleman jälkeen.
Usko tuo toivoa, ja se antaa merkityksen
elämälle.
Peterin mukaan merkityksellisyys ja
elämänlaatu voivat löytyä arjesta ja läheisten läsnäolostakin. Eräs hänen potilaansa oli todennut, että miksi puhua
kuolemasta joka päivä, kun se tapahtuu vain kerran. Hänelle oli tärkeämpää
keskittyä elämään viimeiset kuukaudet
hänen oman arkensa ja rutiiniensa mukaisesti puolisonsa ja perheensä läsnä
ollessa. Lehden lukeminen ja aamukahvin juominen rauhassa olivat hänen elämänlaatunsa kulmakivet.
Yhdessäolo perheen kanssa, puolison
rakkaudellinen läsnäolo ja omannäköinen arki muuttuvat usein äärimmäisen
merkityksellisiksi juuri elämän loppuvaiheessa. On tärkeää elää omannäköistä
elämää kuolinpäiväänsä asti, tämä on Peterin ydinviesti. Mahdollisuus suunnitella ja viettää esimerkiksi viimeinen joulu
yhdessä läheisten kanssa tuo iloa kaiken
kärsimyksen keskellä. On tärkeää, että
on olemassa toivoa ja jotain mitä odottaa,
jotain mikä on itselle tärkeää ja merkityksellistä.
Myös oivallus siitä, että elämällä on vielä jotain annettavaa, on voimaannuttava.
Elämä jatkuu viimeiseen hengenvetoon
asti, joten kehotus elää nyt ja ottaa ilo
irti arjen pienistä hetkistä sekä saattaa
keskeneräiset asiat valmiiksi ovat oivia
ohjeita. Toisaalta toivoa tuo myös ajatus

Elämänlaatu elämän loppuvaiheessa on tiimityön tulos
Ihmisellä on oikeus elää omannäköistään elämää ja säilyttää identiteettinsä
loppuun saakka. Peterin mukaan tämän
vuoksi monet haluavatkin asua loppuun
asti omassa kodissaan kotisairaalan
turvin. Kotona oman päätösvallan ja integriteetin säilyttäminen on helpompaa
kuin sairaalassa, samoin kuin laatuajan
viettäminen perheen tai omien rakkaiden askareiden parissa. Onneksi ainakin
Ruotsissa jokainen saa määrittää itse,
miten ja missä haluaa viimeiset päivänsä
viettää ja millaista tukea haluaa ammattilaisilta saada arjesta selviämiseensä.
Elämänlaatu tarkoittaa myös mahdollisuutta saada lääketieteellistä apua silloin, kun sitä tarvitsee, ja hyvää oireiden
hallintaa.
Tässä mielessä terveydenhuollon henkilöstöllä on tärkeä tehtävä elämänlaadun
turvaajina. Mistään elämänlaadusta on
turha puhua, jos kivut eivät ole hallinnassa tai jos omista peloista ei uskalla
puhua avoimesti ammattilaisten kanssa.
Palliatiivisen hoidon kulmakivet ovatkin
riittävä oireiden lievitys, ammattilaisten
yhteistyö potilaan parhaaksi, omaisten
tukeminen kriisin keskellä sekä luottamuksellisen hoitosuhteen luominen kun-

Kuvassa palliatiivisen lääketieteen professori
Peter Strang ja Jenny Söderström, joka toimii
palliatiivisen hoidon kehitysvastaavana Betaniastiftelsessä.

Olet
Arvokas
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TAPAHTUMAKALENTERI
Talven ja kevään 2021 tapahtumia
Vertaistukiryhmät:
AKAAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 26.1., 23.2., 30.3.,
27.4. ja 25.5.
Aika: Kuukauden viimeinen tiistai klo
14.00–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, Kirkkotori 6,
Toijala
Lisätietoja: Katariina Laaki, 040 550
7778, senioritupa@gmail.com,
Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys ry

AKAAN LASTEN OMAISHOITAJIEN
RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 19.1., 16.2., 16.3.,
20.4. ja 18.5.
Aika: Kuukauden kolmas tiistai klo 18–
20
Paikka: Laaksola, Ryödintie 2, 37800
Akaa
Ryhmän ohjaajat: Outi Leppäkorpi ja Taru Vuohelainen
Lisätiedot, ilmoittautumiset sekä lasten
leikittäjätarpeen varaus viisi päivää ennen tapaamista:
tvuohela@ulapland.fi tai outi.lehto6@
gmail.com

HÄMEENKYRÖN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 28.1., 25.2., 25.3.,
29.4. ja 27.5.
Aika: Kerran kuukaudessa torstaisin klo
15.00–16.30
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, Tunnelikuja 1, Hämeenkyrö
Lisätietoja: Pentti Uusitalo, 040 551 6415

HÄMEENKYRÖN ERITYISLASTEN
VANHEMPIEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 14.1., 11.2., 11.3.,
8.4. ja 6.5.
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Aika: Parillisen viikon torstai klo 18–20
Paikka: Pähkinäpolun päivätoiminta, Kivimäentie 12, 39200 Kyröskoski
Lisätietoja: Maria Viheroja, 040 527
8973, viherojamaria@gmail.com

IKAALISTEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 13.1., 3.2., 3.3., 7.4.
ja 5.5.
Aika: Kuukauden ensimmäinen keskiviikko, klo 16.30–18.00
Paikka: Ravintola Sofia, Jyllin Kodit, Jyllinkatu 3, Ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna, 040 937 6366,
hannu.tarna@ippnet.fi, Veijo Vesterholm,
040 502 8979, veijo.vesterholm@gmail.
com

KANGASALAN RYHMÄ
Aloittaa keväällä poikkeuksellisesti Jalmarin Kodolla Kuntosalin –tilassa.
Kokoontumispäivät: 11.1., 8.2., 8.3.,
12.4., 10.5.
Aika: Kuukauden toinen maanantai klo
17.15 - 18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11,
36200 Kangasala. Sisäänkäynti B-pihan
kautta.
Lisätietoja: toimisto@pioniry.fi, 045 875
1417

KIHNIÖN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 29.1., 26.2., 26.3.,
30.4. ja 28.5.
Aika: Kuukauden viimeinen perjantai klo
17.30- 19.00
Paikka: Terveyskeskuksen päiväsali, Kivinevantie 11–13, Kihniö
Lisätietoja: Leila Pusa, 0400 839 756 ,
leila.h.pusa@gmail.com ja Hillevi Karppinen, 050 345 1302, hillevi.karppinen@
gmail.com
Huom.! Omaishoitajille on varattu ter-
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veyskeskuksen 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.

KURUN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 18.1., 15.2., 15.3.,
19.4. ja 17.5.
Aika: Kuukauden kolmas maanantai klo
12.00–14.00
Paikka: Kurun Seurakuntatalon alakerran kokoushuone, Kirkkotie 2, Kuru
Lisätietoja: Markku Vesa, 046 548 2444,
Ritva Jauhiainen, 043 211 0555

LEMPÄÄLÄN OMARIT, lasten
omaishoitajien vertaistapaamiset
Kokoontumispäivät: 21.1., 18.2., 18.3.,
15.4. ja 20.5.
Aika: Kuukauden kolmas torstai, toukokuussa toinen, klo 17.30–19.00
Paikka: Lempoisten koulun EHA-luokkien IP-kerhon tiloihin.
Lisätiedot: ilmoittautumiset sekä lastenhoitotarpeen varaus viisi päivää ennen
tapaamista:
Micu Mäkitalo p. 040 828 2873 / WA tai
tekstiviesti

MÄNTTÄ-VILPPULAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: Aikuisten ja ikäihmisten omaishoitajille 4.2., 4.3., 1.4. ja
6.5.
Aika: Kuukauden ensimmäinen torstai
klo 13.00–15 .00
Paikka: Lumometsän tupa, Hopunmäentie18, Vilppula
Lisätietoja: Hannele Joensuu, 044 358
0001, hannele.joensuu@pihlajalinna.fi

MÄNTTÄ-VILPPULAN VERTAIS
TUKIRYHMÄ NEPSY-OIREISTEN
LASTEN VANHEMMILLE
Kokoontumiset kuukauden viimeinen
tiistai klo 17.00–19.00,
Lumometsän tuvalla ja Miinanhelmen
päiväkodilla.
(Poikkeuksena huhti- ja toukokuu 20.4.
ja 14.5.)
26.1. Lumometsän tuvalla 23.2.Miinanhelmen päiväkodilla, 30.3. Lumometsän
tuvalla, 20.4. Miinanhelmen päiväkodilla
ja 14.5. Lumometsän tuvalla
Lisätiedot: Suvi Moisio, tekstiviestillä tai
WhatsAppilla p. 045 870 1886

ORIVEDEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 27.1., 24.2., 31.3.,
28.4. ja 26.5.
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

ORIVEDEN TYÖIKÄISTEN OMAISHOITAJIEN / LÄHEISTÄÄN HOITAVIEN
RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 21.1., 18.2., 18.3.,
15.4. ja 20.5.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai klo
17.30–19.00
Paikka: Oriveden kaupungintalon alakerran kerhotilassa
Lisätiedot: Kitti Halmejärvi, k.halmejarvi@gmail.com

PIRKKALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 19.1., 16.2., 23.3.,
20.4. ja 11.5.
Aika: Tiistaisin klo 17.30–19.00
Paikka: Pirkkalan Seurakuntakeskus,
Arokuja 8, Pirkkala
Lisätietoja: Riitta Kuismanen, 040 568
7936, riitta.kuismanen@gmail.com

SASTAMALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4.
ja 4.5.
Aika: Kuukauden ensimmäinen tiistai klo
13.00–15.00
Paikka: Vinkin vapaa-aikakeskus, Aher-

tajankatu 33, 38250 Sastamala
Lisätietoja: Annikki Vuorenoja, 040 595
9914, annikki.vuorenoja@gmail.com,
Voitto Vänskä, 045 313 5589, voitto.
vanska@hotmail.fi
Huom.! Sastamalan omaishoitajille kuntosali joka perjantai klo 11.30–13.00,
Hopun palvelukeskus, Lemmenpolku 8,
Sastamala

TEISKON RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 27.1., 24.2., 31.3.,
28.4., toukokuu sovitaan erikseen.
Aika: Kuukauden viimeinen keskiviikko
klo 13.00–14.30
Paikka: Seurakuntatila Aunes, Aunessalmenkatu 25, 34240 Kämmenniemi
Lisätietoja: Hannele Jokela, 050 555
3115, hannele.jokela@pioniry.fi ja Pirjo
Torikka, 050 563 3724, pirjo.torikka@
evl.fi

VALKEAKOSKEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät ja paikka tarkentuvat
myöhemmin.
Aika: Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18.00–19.30
Paikka: Vaihtuvissa paikoissa kerran
kuukaudessa.
Lisätietoja: Martti Heikkinen, 0400 834
835, martti.heikkinen35@gmail.com, Kari Siltanen, 040 503 5123.

YLÖJÄRVEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 13.1., 3.2., 3.3., 7.4.
ja 5.5.
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, Pentti Uusitalo, 040 551 6415
Huom.! Hoidettava voi samanaikaisesti
osallistua seurakunnan Tähkäpäät-ryhmän toimintoihin.

TAMPEREEN HENGELLINEN KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumispäivät: 8.1., 22.1., 5.2.,
19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.
Aika: Joka toinen perjantai klo 14.00–
15.30
Paikka: Pionin toimisto, Väinölänkatu 15,
33500 Tampere

Lisätietoja: Veikko ja Pirkko Vepsäläinen, 044 356 3942, veikko.vepsalainen@
gmail.com

LUOVAN KIRJOITTAMISEN RYHMÄ
TAMPEREELLA
Kokoontumispäivät: 26.1. ja 23.3.
Aika: Kahtena tiistaina klo 18.15-20.00
Paikka: PIONI ry, OPASTEen tilat, Väinölänkatu 15, Tampere
Tule mukaan ryhmään tutustumaan ja
tapaamaan muita. Aiempaa kokemusta
kirjoittamisesta et tarvitse. Ilmoittaudu
etukäteen. Lisätiedot: Hannele Jokela,
050 555 3115, pioni.hannele@gmail.com
tai ohjaaja Kiti Saarinen, 050 5299 652,
kiti.saarinen1@gmail.com

PIONI-KAHVIO:
Kaikille avoin maksuton kahvio maanantaisin
Aika: Joka maanantai klo 11.00–13.00
Paikka: Pionin toimisto, Väinölänkatu 15.
33500 Tampere
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 875
1417, toimisto@pioniry.fi

TAMMELAN KORTTELIKERHO:
Kaikille avoin ja maksuton korttelikerho
Tammela keskuksessa. Kahvitarjoilut.
Kokoontumiset: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2.,
9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6.,
ja 15.6.
Aika: Parillisen viikon tiistaina klo
14.00–15.30
Paikka: Tammela keskus, 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 MIESPORUKKA:
Kokoontumiset: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4.
ja 27.5.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai klo
13.00–14.30
Paikka: Pionin toimisto, Väinölänkatu 15.
33500 Tampere
Lisätietoja: Timo Sälli, 044 230 5557, timo.salli@pioniry.fi
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IHAN TAVALLINEN PERHE

Federleyn perheeseen kuuluu erityislapsi. Perhe on
kiitollinen, että he pystyvät elämään erityislapsen
kanssa sellaista arkea kuin haluavat, koska kaikille
erityislapsiperheille se ei ole mahdollista.

K

eltaisessa omakotitalossa Lempäälän ja Valkeakosken rajalla
asuu Federleyn perhe. Joka aamu perheen kissa Hipsteri käy herättämässä perheen lapset Siirin ja Rasmuksen kouluun. Varttia vaille kahdeksan
taksi tulee hakemaan Siiriä.
Siiri Federley, 16 on erityislapsi - hänellä on autismi. Siirillä autismi ilmenee

16

pääosin puhumattomuutena ja vuorovaikutuksen ongelmina. Siiri kommunikoi
viittomien sekä kuvakansioiden avulla.
Siirillä on kuitenkin yksittäisiä sanoja,
mitä hän käyttää mielellään.
Erityislapset saattavat tarvita omaishoitajaa, jotta arki olisi sujuvaa. Siirin
omaishoitajana toimii hänen oma äitinsä,
Jaana Federley.
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Toiminnantäyteinen arki
Siiri käy koulua Hervannan Kiipulassa,
erityisnuorille tarkoitetussa ammattikoulussa. Siiri aloitti elokuussa TELMA-koulutuksessa. Koulutus valmentaa
arkielämän taitoihin ja itsenäiseen
elämään.
Kun Siiri pääsee koulusta kotiin, hän syö

yhdessä perheensä kanssa. Ruokailun
jälkeen Siiri lähtee harrastustensa pariin.
Niitä ovat sirkus, taitoluistelu, rytminen
voimistelu ja hevosten hoito. Sirkusharrastus on kuitenkin viikon kohokohta
pullakahveineen.
Vaikka perheellä on kiireinen arki, ketään perheestä se ei haittaa. Jaana toteaakin, että Siiri on aktiivinen nuori ja
nauttii toiminnallisesta elämästä. Myös
perheen pojan, 18-vuotiaan Siirin veljen,
viikko kuluu lukion ja jääkiekkoharrastuksen parissa.
Harrastusten jälkeen Siirillä on edelleen
energiaa ja hän haluaa lähteä äidin tai
isän kanssa kauppaan tai lenkkeilemään.
− Siiri on hyvin tarkka lupauksista. Jos
olen luvannut, että menemme lenkille,
Siiri myös pitää huolen siitä, että lenkille mennään, Jaana Federley naurahtaa.

Jotkut erityislapset saavat arkeensa tukea tarkasta ja selkeästä aikataulusta.
Siiri ei tarkkoja aikatauluja kaipaa, vaan
impulsiiviset päätökset ovat olennainen
osa tyttären ja äidin yhteistä aikaa.

Ulkopuolinen tuki
Vaikka Siiri viettää paljon aikaa perheensä kanssa, on tärkeää antaa Siirin
itsenäistyä myös kodin ulkopuolella.
Tämän vuoksi Siirillä on henkilökohtainen avustaja, joka käy Siirin kanssa
harrastuksissa, konserteissa tai vaikkapa rannalla kauniina kesäpäivänä.
Myös koulussa Siirillä on tukitoimia
apunaan opiskelussa. Ensimmäisellä luokalla peruskoulussa Siirillä oli
ongelmia ja turvattomuuden tunnetta
koulussa. Siirin avuksi saatiin ohjaaja Tarina Lehtinen tukemaan Siirin
opintoja.

olivat peruttu, joten matka taittui autolla Ruotsin kautta Saksaan ja sieltä vielä
Hollantiin asti.
− Siiri on erinomaista matkaseuraa.
Hän nauttii reissuista, vaikka matka oli
raskas pitkän automatkan takia, Jaana
muistelee.
Perhe matkustaa paljon myös koko perheen voimin. Viime vuonna he olivat
Montenegrossa. Myös Italia, Espanja ja
Ranskan Disneyland ovat tulleet tutuiksi.
Jaana pitää tärkeänä sitä, että hän on
kyennyt tarjoamaan lapsilleen monipuolisia elämyksiä matkailun kautta.

− Tarina ymmärsi nopeasti aloitettuaan
Siirin avustajana, että oma työ helpottuu seuraamalla, miten äiti ohjaa
tytärtään, Jaana kertoo.

Tarina on edelleen mukana Siirin
koulussa aina perjantaisin. Koulussa
Tarina ja muut avustajat tarjoaa Siirille
tukea, mikä on tärkeää, koska Siiri
haluaa kokea olonsa turvalliseksi sekä
kuulluksi. Koska Siiri ei pysty kommunikoimaan puhumalla, hän tarvitsee
tuekseen henkilön, joka ymmärtää
häntä.

Tomera kaksikko
Jaana huomasi Siiristä jo melko pienenä, että Siirissä oli jotakin poikkeavaa
verrattuna reilua vuotta vanhempaan
isoveljeen. Jaana päätti, että perhe tulisi kuitenkin elämään täysin normaalia
arkea, mikäli se vain olisi mahdollista ja
onnistuisi. Kun selvisi, että Siirillä on autismi, äiti ryhtyi lapsensa omaishoitajaksi, kun Siiri kasvoi, suhde äitiin tiivistyi
yhteisten harrastusten myötä. Molemmat
Siirin vanhemmista ovat liikunnallisia ja
pitävät ulkoilusta. He muun muassa pyöräilevät ja uivat yhdessä Siirin kanssa.
Liikuntaa tulee myös lenkkeilystä, kun
äiti ja tytär ulkoiluttavat perheen koiria.
Perheeseen kuuluu koirien lisäksi myös
kissoja, joiden kanssa he ovat käyneet
muun muassa näyttelyissä.

Siiri ja Tarina käyvät keskiviikkoisin yhdessä sirkusharrastuksessa. Ennen sirkusta he käyvät kahvilla. Seuraan liittyy myös äiti-Jaana. Jaana kertoo, että
kahvittelu on kaikille tärkeä hetki ennen
sirkusta.

Irtiotot arjesta
Federleyn perheen arki on kiireistä,
mutta heille nopea tempo sopii hyvin.
Viikonloputkin ovat täynnä tekemistä.
Perhe kuitenkin osaa jättää kiireisen arjen hetkeksi syrjään esimerkiksi lomamatkojen avulla.
Jaana ja hänen miehensä, Siirin isä, ovat
yrittäjiä. Koronasta huolimatta Jaanan
ja Atson piti hoitaa kesällä työasioitaan
ulkomailla ja he lähtivät yhdessä Siirin
kanssa matkalle Eurooppaan. Lennot

Perhekeskeinen joulu
Perheen joulu on hyvin perinteinen. He
viettävät aina joulua kotona ja perheen vaari liittyy seuraan. Perinteisiin
kuuluu joulurauhan julistuksen seuraaminen, riisipuuron syöminen sekä
joulusauna. Tärkeää on myös aito joulukuusi sekä kinkku, joka paistetaan
omassa uunissa. Joulutorttuja ei saa
unohtaa, niiden valmistuksesta Siiri on
vastannut jo monta vuotta.

Joulua varten äiti-Jaana tilaa jouluruokia Tampereen Kauppahallista. Joulupöytään päätyvät muun muassa kalat
ja leivät. Perinteisiin kuuluu myös, että
joulupöytään päätyy jotain uutta. Uudet
ruuat ovat varsinkin perheen isän mieleen.
Juhlapyhien jälkeen perhe palaa taas
vauhdikkaan arkensa pariin.
Teksti: Iida Koivisto,Anniina Norrena
Kuvat: Jessika Laakkonen
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olmen ja puolen vuoden hanke
lähenee loppuaan. OPASTE on
viimeisen puolen vuoden aikana
järjestänyt tukea työllistymiseen, toimintakykyyn, kasvatustehtävään, parisuhteeseen, työnohjaukseen ja omien
vaikeidenkin kokemusten läpikäymiseen
sekä luennoilla että vertaistapaamisilla.
Lisäksi toiminnallisia tapahtumia, joissa
yhtenä tavoitteena on aina keskinäinen
verkostoituminen, on onnistuttu järjestämään koronasta huolimatta pienellä
porukalla tai jakamalla osallistujat eri
ryhmiin. Saunaillat, joissa on vaihtelevasti alustuksia hyvinvointiin liittyen sekä tarvittaessa erillistä ohjelmaa lapsille,
ovat osoittautuneet erityisen toivotuiksi
ja onnistuneiksi.

Kesän aikana, kun koronarajoitukset
hetkeksi hellittivät, järjestettiin muutamalla paikkakunnalla lapsiperheille
hemmotteluhetki hyvän ruuan äärellä
toivomassaan paikassa. Yhdellä paikkakunnalla erityistä tukea tarvitsevat
perheet vierailivat paikallisessa kahvila-kotieläinpihassa ja Akaassa järjestettiin neljän kerran erityislasten liikuntatapahtuma koko perheille. Sup-lautailua
kokeiltiin kesäkuulla ja erityisen hienoa
oli saada pyörätuolilla liikkuva lapsikin
mukaan laudalle.
Korona hieman karsi fyysisiä tapahtumia, mutta onneksi verkkoluentoja ja
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Teams-tapaamisia on onnistuttu järjes-

yhteistyössä Tampereen seurakunnan
kanssa kuuden kerran sarjan sekä pariskunnille että yksinhuoltajille. Nämä
Selviytyjät-ryhmät saavat toivottavasti
jatkoa.
Nepsy-vertaisryhmät ovat jatkaneet kokoontumistaan kerran kuussa viidellä
paikkakunnalla. Lisäksi suljettu ryhmä
huostaanotettujen lasten vanhemmille
kokoontui muutaman kerran kesän aikana.

työikäisten omaishoitajien saunailta Pirkkalan seurakunnan rantasaunalla. Ryhmätyöskentelyä ja keskustelua hyvinvoinnista.
tämään. ”Kuinka voisin tulla paremmin
toimeen lapseni kanssa?” ja luento edunvalvonnasta keräsivät kiinnostuneita
netin ääreen. Työnohjauksellisia tapaamisia oli kolmesti. Osa oli fyysisesti paikalla ja loput verkon välityksellä. Näissä
tapaamisissa onnistuttiin käsittelemään
syvällisiä ja arkojakin asioita, luottamus
ryhmässä korostui. Tunteiden kirjo oli
käsin kosketeltavaa, vaikka osa ryhmästä osallistui etäyhteyksien välityksellä.
Luovan kirjoittamisen ryhmä on jatkanut normaalisti syksyn ajan. Lisäksi on
järjestetty ”Oman tarinan kirjoittamisen”
työpaja, joissa kahden tapaamisen aikana on ensin kirjoitettu oma tarina, joka
sitten on käyty läpi ryhmässä. Ryhmän
tuki, muiden tarinoiden kuuleminen ja
omien kokemusten työstäminen on ollut
vapauttavaa ja terapeuttista. Työpajassa
syntyneitä tai siihen liittyviä tekstejä on
tämän lehden sivuilla 20–22.
Työikäiset läheistään hoitavat ovat toivoneet parisuhteeseen tukea ja saimme
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Tampereen Talouskoulun säätiön myöntämällä avustuksella on voitu tukea
erityislapsiperheiden arkea erilaisin keinoin. Monille siivous, ikkunoiden pesu tai
lastenhoito on ollut tervetullutta tukea.
Osa on käyttänyt avustusta oman virkistymisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen,
esim. hierontaan. Avustuksella on voitu

OPASTEen toiminnasta: Omaishoitoperheitä
suppailemassa Pyhäjärvellä. Sää oli kuin tilauksesta erinomainen ja ohjeistus toimi
ilmeisesti hyvin, koska kukaan ei pudonnut ja
lapsetkin uskaltautuivat mukaan.
ukea 35 perhettä Pirkanmaalla.
”Mitkä tekijät estävät omaishoitajaa työllistymästä? ja ”Omaishoitajan osaamisen tunnistamisen -työkaluoppaat ovat

Työllistymisen keinovalikoimaa
kehitettävä omaishoitajaperheissä

valmistuneet. Näiden tiimoilla oli pari
työpajaa, joissa sisältö sai viimeisen silauksensa. Oppaita tullaan jatkossa käyttämään omaishoitajien työllistämisen ja
opiskelun tukena sekä palvelutarpeen
arvioinnissa. Niistä tarkemmin erillisessä
artikkelissa. Lisäksi valmistui ”Vertaisohjaajan opas” ryhmien vetäjien käyttöön.
Olemme kokeneet erityisen tärkeäksi sen,
että kohderyhmäläisemme ovat rohkeasti
esittäneet toiveitaan ja tarpeitaan. Hanke onkin tuottanut iloa sekä tekijöilleen
että työikäisille omaishoitajille. Erityisen
hienolta tuntui saada hyvät palautteet
toiminnastamme STEA:lta. Väliarviossa
pääsimme selkeästi keskiarvoa paremmalle puolelle! Onnistumisesta ja tavoitteiden toteutumisesta kiitoksen ansaitsevat kohderyhmäläisemme, joista osa
on aktiivisesti ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaamme.
Hieman haikein mielin.

T

yöikäisistä omaishoitajista suurin osa käy tai haluaisi käydä myös ansiotyössä (Kalliomaa-Puha 2018). Kelan omaishoitotutkimuksen mukaan
työikäisistä omaishoidon sopimuksen tehneistä 28 % käy kokopäivätyössä ja
10 % osa-aikatyössä. Työttöminä tai perhevapailla on 13 %. Lasten omaishoitajista
jopa 90 % on työelämässä, perhevapaalla tai hakemassa töitä.
Työikäisten omaishoitajien mahdollisuuksia työllistyä on tuettava. Osa heistä haluaa pysyä kiinni työelämässä, joillekin se on taloudellisesti jopa välttämätöntä.
Työllistymisen esteet vaihtelevat, joten keinovalikoimaakin pitää laajentaa. OPASTE
on kartoittanut työllistymisen esteitä ja yleisten, ketä tahansa työtä etsivän haasteiden lisäksi erottuu muutamia omaistaan hoitaville tyypillistä estettä tai haastetta.
Sitovan ja haasteellisen omaishoidon vuoksi osalla fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ovat heikentyneet eikä voimavaroja riitä työnhakuun saati työelämään.
Tutkimusten mukaan ne omaishoitajat, joille työelämäosallisuus on mahdollista,
kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin työelämän ulkopuolella olevat.
Läheistään hoitaviin pätee pitkälti samanlaiset taloudelliset kannustinloukut kuin kehen tahansa
työttömään eli voi menettää esimerkiksi asumistuen ottaessaan
työtä vastaan. Työttömyysturvan
300 euron suojaosa on askel hyvään suuntaan. Pitäisikö samainen kannustin laajentaa myös
toimeentulotuella oleville? Työelämän tuoma sosiaalinen verkosto
lisää kokonaishyvinvointia ja mahdollistaa osaamisen ylläpitämistä.

OPASTEen väki Riitta ja Hannele

Mitäs miehille?-toiminnan Timo Sälli, OPASTEe:n Riitta Kuismanen ja PIONIn hallituksen
jäsen Sirpa Pursiainen, menossa STEA-tapaamiseen keskustelemaan yhdistyksen tilanteesta. Veikkauksen voittovarat ovat vähentyneet ja yhdistyksien avustuksiin tulee
väistämättä heikennyksiä. Jatkossa toiminnan tuloksellisuus ja taloudellisuus ovat tärkeällä sijalla kilpailtaessa hupenevista avustusresursseista. Hienoa, että saimme käydä
kertomassa tilanteestamme.

Monet eivät kuitenkaan hakeudu työttömiksi työnhakijoiksi, koska eivät voi osoittaa olevansa kykeneviä ottamaan kokopäivätyötä sitovan hoivan vuoksi. Joten he
eivät saa työttömyystukea ja ovat TE-palvelujen ulkopuolella. Ratkaisu tähän olisi
lakimuutos, joka mahdollistaisi osapäivätyön hakemisen.
Erilaisia tukia haettaessa pitäisi huomioida perheen kokonaistilanne. Räätälöity
tukikokonaisuus estäisi perheiden syrjäytymistä. Rahallinen tuki ei aina ole se
toimivin, tarvitaan myös kotiin tuotavia palveluja.
Artikkeli jatkuu sivulla 23
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Tunteet inspiroivat
kassa, koska Armaksella on ollut oikein
mukavia henkilökohtaisia avustajia, joita
ilman hänen osallistumisensa aikoinaan
päiväkotiin ja nykyään kouluun olisi
mahdotonta. Kolme vuotta sitten irtisanouduin entisestä työstäni muotiliikkeen
myymäläpäällikkönä sekä sisäänostajana. Siitä lähtien olen työskennellyt yrittäjänä taloushallinnon tehtävissä. Tämä
ratkaisu tuli oikeaan hetkeen, olen saanut vapauden järjestää työaikani perhetilanteeseen sopivaksi.

Mekon luonnoskuva
Kuva: Tanja Karvinen

E

i ole helppoa yhdistää omaishoitajuutta, yrittäjyyttä ja opiskelua. Tanja sai silti toteutettua
yhden haaveistaan ja valmistui muotisuunnittelijaksi. Vaikeissa tilanteissa
oma tekeminen on auttanut jaksamaan.

Intohimoni on kuitenkin aina ollut muotija vaatealalla, joten päätin kehittää itseäni siinä. Viime kesänä valmistuin muotisuunnittelijaksi Helsinki Design Schoolista. Omaishoitajuuden, yrittäjyyden
ja opiskelun yhdistäminen sekä tietysti
myös muun perheen huomioiminen oli
rutistus sinänsä, mutta sain toteutettua
yhden haaveistani. Itse koen vahvasti,
että vaikka meillä on ollut äärimmäisen
raskaita ja vaikeitakin tilanteita Armak-

Vaikka olen ollut koko ajan omaishoitaja,
olen myös ollut mukana työelämässä siitä lähtien kun Armas meni 3-vuotiaana
päiväkotiin. Meillä on ollut onnea mat-
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heni kanssa. Se, kummalla on mahdollisuus ja voimavarat kuhunkin hetkeen,
hoitaa ja avustaa poikaamme, isänä ja
äitinä. Olen äärimmäisen onnellinen, että
minulla on mies, poikiemme isä, tukena ja turvana sekä pyörittämässä meille
”normaalia” arkea kanssani.

Sinulla on voimavarana oma vaatemallisto. Miten se on saanut alkunsa?

Millainen on omaishoito- ja elämäntilanteesi?
Olen 43-vuotias perheenäiti, omaishoitaja ja yrittäjä Akaasta. Ydinperheeseeni
kuuluu mieheni lisäksi kolme poikaa,
joista olen kuopuksemme omaishoitaja. Pojilla on myös jo aikuinen velipuoli. Kuopuksemme on pikkukeskosena
syntynyt Armas-poika, joka on nyt 9
vuotta. Keskosuudesta johtuen hänellä
on monta diagnoosia, joista päällimmäisinä cp-vamma, hydrokefalia ja epilepsia. Käytännössä hän tarvitsee apua
joka asiassa, liikkumisessa (pyörätuoli),
pukeutumisessa jne. Tämän lisäksi hän
tarvitsee seurantaa 24 h.

Tanjan suunnittelema mekko
Kuva: Eeva-Maria Bailey

Mekon kuvituskuva
Kuva: Tanja Karvinen

sen terveyden kanssa, operaatioita ja
sairaalajaksoja, minulle työ ja oma tekeminen ovat olleet suuri voimavara ja apu
jaksamisessa. Onneksemme myös isovanhemmat ovat olleet läsnä arjessamme
ja auttaneet. Vaikka virallisesti minä olen
Armaksen omaishoitaja, koen kuitenkin,
että jaamme tämän tittelin yhdessä mie-
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Lähdin opiskelemaan muotisuunnittelua
sillä ajatuksella, että rakennan oman
tuotemerkin. Inspiraation suunnitteluun
saan tunteista ja mallistoni tuleekin olemaan tunteiden elämänkerta, joka laajenee ja kasvaa niin kuin tunteetkin. Koen
vahvasti, että kaikki kauneus elämässä
auttaa jaksamaan. Olen parantumaton
esteetikko, ja se on ollut yksi voimavarani. Tämän kaiken haluan jakaa suunnittelemieni vaatteiden kautta sekä antaa
muillekin uskoa ja voimaa, edes pienen
hetken, joka kantaa elämässä eteenpäin.
Brändini tulee kantamaan nimeä feelK.
Tämä kaikki on siis vielä työn alla, mutta
nimi on jo virallista.
Oman työn ja tekemisen lisäksi saan
voimaa luonnosta, pitkistä lenkeistä, lu-

kemisesta, taiteista, kaikesta luovasta.
Myös koti on minulle hyvin rakas, paikka
jossa saan toteuttaa itseäni ja olla läsnä
läheisilleni.

Kerrotko vanhempainryhmästänne
ja siihen liittyvistä tv-kuvauksista?
Vertaistuki on ollut äärimmäisen tärkeä
koko tämän matkan ajan, jo vastasyntyneiden teho-osastolta lähtien. Siellä
tutustuin muihin keskoslasten vanhempiin ja osan kanssa ystävyys on jatkunut
tähän päivään asti. Olemme yhteydessä
ja tapaamme säännöllisesti. Armaksen
kanssa osallistumme kerran kuukaudessa lasten omaishoitajien tapaamiseen
Lempäälässä. Tällöin lapsille on järjestetty hoitajat ja me vanhemmat kahvittelemme ja höpöttelemme tärkeistä ja
vähemmän tärkeistä asioista elämässä.
Tämän meille on mahdollistanut PIONI.
Piakkoin tapaamme pienellä porukalla
yhden omaishoitajan kotona, johon meitä tulee Ylen kuvausryhmä haastattelemaan Elossa 24h -televisiosarjaa varten.
Tarkoitus on, että kuvausryhmä haastattelee meitä omaishoitajia lapsinemme.

Tanja ja Armas keikan jälkeen, kun Armas kolme vuotta sitten esiintyi
Suomen 100-vuotisjuhlissa Valkeakoskella.

Sivujen 20–22 tekstit ovat syntyneet OPASTE-hankkeen Oma tarina -työpajassa, jonka
veti Kiti Saarinen syksyllä 2020.

Yöpyöräily

P

äivät menevät kuin pyörillä! Tähän kiteytyykin
omaishoitajuuteni. Pyöriin liittyen - kerronkin teille,
kuinka tänä iltana päätin helpottaa tylsyyttä valittaneen poikani oloa.
Iltatyöni jälkeen klo 23.30 keksin yllättäen, että lähdemme
marraskuun yöhön pyöräilyretkelle. Takapihamme rinteen
alla olevalta noin kolmen kilometrin lenkkipolulta sammuvat
valot klo 23.15. Ajattelin siis tarjota tylsistyneelle kaverilleni
jännitysajelun.
Kaunis lenkkipolku lammen ympäri näytti pyöränvalon kelmeisessä kiilassa ihan toiselta kuin kirkkaana kevätpäivänä!
Oksien luurankomaiset rangat ojentelivat käsiään meitä kohti
pyöränlamppujen luomien valo- ja varjoilluusioiden liikuttelemina... Pelottavin oli reitin pimein, rämeinen osuus... Mie-

tin, jos outo yksinäinen yökulkija tulisi vastaan - tai vaikka
vain musta kissa tai rusakko saisi meidät äkkiä tekemään
väistöliikkeen ja kaatuisimme. Ilmeisesti poikanikin pelkäsi,
kun hän ajoi niin kiinni polkupyöräni perässä; pyytelin häntä
ottamaan hieman enemmän etäisyyttä minuun.
Mutta, lopputuloksena oli, että poikani piristyi, yöllä - tarkoitan tällä lähinnä nyt, että häneen tuli myönteisyyttä selvästi
lisää - ja toisaalta luonnollinen yöväsy otti hänet nopeammin
valtoihinsa kuin yleensä. Nyt hän nukkua pussuttaa jo onnellisesti. Tätä tarkalleen ajoinkin takaa yöpyöräilyllämme.
Minä tässä vain edelleen kukun. Kirjoitin juuri rauhassa joitakin runonalkuja ynnä muita muistiinpanoja... kun tämä, klo
01-02.30 on minun niin sanottu Oma Aikani.
Ina Jaakkola
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– tarinaa vai todellisuutta
Minun elämäni

Maalailen haavekuvaa täydellisestä perhe-elämästä.
Kuvittelen siihen fyysiset puitteet ja luon mielikuvia
tunnelmista. Päätän valmiiksi paljon asioita, joita
tulisi tapahtumaan. Tai niin luulin tekeväni. Yhdessä
yössä elämäni muuttui täysin.

Alussa kaikki oli hyvin

E

lämässäni olivat ulkoiset puitteet valmiina. Perheessämme oli
kaksi pientä lasta ja omakotitalo
isolla pihalla. Tasapainoa elämääni toi
vakituinen työpaikka, josta vanhempainvapaa oli juuri loppunut. Työelämään palattuani ehdin tehdä töitä kuukauden. Sitten kaikki muuttui. Yhden
yön aikana normaaliksi arjeksi kutsuttu
suoritteiden jatkumo muuttui. Onneksi
tuossa vaiheessa ei ollut vielä käsitystä
lapseni sairauden vakavuudesta tai siitä,
millaiseksi elämämme tulee muuttumaan
ja millaisten asioiden kanssa on totuttava
elämään.
Vuosi 2012 muutti kaiken. Se vuosi
pyyhki pöydältä uraani liittyvät suunnitelmani ja se vei perhe-elämän uudenlaiseen arkeen. Yhtäkkiä elimme kahdessa
paikassa. Sairaalan huoneesta tuli toinen
koti, jossa pyrittiin roikkumaan totutuissa rutiineissa epätoivoisesti kiinni. Vanhemmuuteen liittyvä hoivasuhde muuttui samalla vaativammaksi.
Alussa lapsen sairauteen liittyvät kliiniset asiat ja lapsen vointi sekä jonkinlaisen vuorokausirytmin ylläpitäminen
veivät kaikki voimani ja ajatukseni. Erilaisten sosiaalitukihakemusten täyttäminen tuntui todella kaukaiselta. Teki
mieli vain jättää sellaiset taka-alalle ja
olla lapsen lähellä joka ikinen minuutti.
Koin tilanteen olevan hallinnassani, jos
vain olin samassa tilassa lapseni kanssa. En syönyt viikkoihin kunnolla, en kai
oikein nukkunutkaan. Kunnan sosiaali-
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työntekijä auttoi tukiviidakossa ja sain
päätöksen omaishoitajuudesta ensimmäisen vuoden aikana. Myös sairaalan
sosiaalityöntekijä huolehti, että tukihakemukset tulivat tehtyä ja diagnoosin
saamisen jälkeen poliklinikkahoitaja
kannusti potilasliiton jäseneksi.

Näkymätön minä
Haasteena vuosien aikana on ollut sisäinen tarpeeni erottaa äidin ja omaishoitajan rooli. Mitä minusta on jäljellä lapselle,
jos omaishoitajuuden ottaa pois? Onko
meillä lapseni kanssa mitään puhuttavaa, jos emme puhu seuraavasta lääkärikäynnistä, laboratoriokokeista, ravintosuosituksista tai kotona tehtävistä
mittauksista? Millainen olen äitinä tälle
lapselle?
En koe tarvetta tiukkaan rajanvetoon,
mutta olen pohtinut usein tätä asiaa;
millainen olen äitinä ja millainen olen
omaishoitajana. Onko näillä rooleilla
paljon eroa? Onko rooleja mahdollista
erottaa toisistaan?
Takaraivossa jyskyttävät arkiset huolet
ja murheet. Sen lisäksi kannan harteillani roolia, joka ei näy ulospäin. Koenko
katkeruutta tai kateutta? Koenko olevani
erilainen? Kadulla kulkiessani kukaan ei
tiedä minun olevan lapseni omaishoitaja.
Se rooli on sisäinen ja sen tärkein vuorovaikutustilanne tapahtuu minun ja lapseni välillä. Tämähän on minun arkeani.
Minun roolini kaikkien muiden roolien
joukossa. En kaipaa sen takia jalustalle
nostoa. En kaipaa hypetystä siitä, että
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olen jaksavainen. Tärkein mittarini on se,
miten huolehdin lapsestani. Välillä haluaisin huutaa itseni näkymättömistä näkyväksi. Laskea kaikki työtunnit, ajetut
kilometrit, valvotut yöt ja kulutetut rahat.
Haluaisin sitä ennen kaikkea itseni takia,
jotta näkyisin itselleni riittävänä. Jotta
kaikki pienet teot tuntuisivat merkityksellisiltä – itselleni.
On jaksettava, vaikka en jaksaisi. On
mahdollistettava, vaikkei minulla olisi varaa. On järjestettävä arkea ja keksittävä
ratkaisuja, vaikka pitäisi olla kahdessa
paikassa yhtä aikaa. Toisaalta sairaan
lapsen tukena ja äitinä, toisaalta murehtia, riittäkö aika perheen toiselle lapselle.
Riittämättömyys. Se tunne vie energiaa ja
nakertaa jaksamista pala palalta. Yhden
vanhemman on toisinaan mahdotonta
riittää, mutta siihen on joka päivä pyrittävä.
Pettymys imee puoleensa kaikki ne haaveet ja toiveet, joita olin ennen lapsia
maalaillut elämälleni. Mutta muuttuiko
oikeasti mikään lapsen sairastuttua?
Muuttuiko pahemmaksi? Vai kävikö niin,
että kasvoin vahvemmaksi ja esiin tuli
sellaisia piirteitä, jotka muuten olisivat
jääneet piiloon? Varmasti olisi voinut
olla helpompaakin, mutta olisiko elämä
silloin tuntunut näin vahvasti elämältä?

Tunteettomat tunteet
Samaan aikaan kehon ja mielen läpi
tuntuu lävistävän ristiriitaisia tunteita
ja tuntemuksia. Pettymys ja toivo sekä
viha ja ilo taistelukentillään. Huoli ja rak-
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kaus ottavat tilaa toisiltaan ja vuorottelevat kuin valo ja pimeys. Ei ole sellaista
tunnetta, jota ei olisi ollut. Ei ole ollut
positiivisia ja negatiivisia tunteita. On
ollut tunteita.
Muutos on pysyvä olotila. Muuttuvat
tilanteet ovat arkea. Siihenkin tottuu.
Koska kaikkeen tottuu. Kaikesta uudesta tulee pikkuhiljaa rutiinia, osa arkea.
Osa sitä päivittäistä suoritteiden jonoa,
jota toteutetaan aamusta iltaan ja illasta aamuun. Sitä, jota suoritetaan välillä
ilman tunteita ja välillä todellisessa tunnemylläkässä.
Sopeutumisen nopeuteen vaikuttaa vain
oma asenne. Hyväksyn tosiasiat yksi
kerrallaan. Ne uudetkin, jotka haluisin
torjua. Hyväksyn sen tosiasiana, että
tämä on elämäni. Olen askel kerrallaan
sopeutunut kaikkeen. En syytä ketään
tai mitään. En edes itseäni. En ajattele,
että tässä on jotain väärää. Suostun pala
palalta siihen, että tämä on nyt minun
arkeani ja lopetan tosiasioiden kieltämisen. Se on anteeksi antamista maailmalle, joka toi eteeni kuviteltua karumman
todellisuuden. Minun elämäni.
Teksti: Elina

Arjen haasteet osoittautuvat haasteeksi myös parisuhteelle ja yksinhuoltajuus
onkin yleistä. Tukiverkosto on usein puutteellinen eivätkä he saa apua arjessaan,
saati yllättävissä sairastumis- tai kriisitilanteissa. Työelämään hakeutuminen tuntuu tällöin hyvin kaukaiselta. Varhainen tuki perheille estäisi ennakolta ongelmien
kärjistymisen myös parisuhteessa. Järjestöjen osaaminen ja kyky toimia ruohonjuuritasolla on osoittautunut arvokkaaksi lisäksi julkisen sektorin palveluille.
Työelämän ulkopuolelle ajaudutaan myös puutteellisen ja toimimattoman sijaishoidon vuoksi. Jatkuva huoli hoidettavasta syö voimavaroja ja keskittyminen työhön
kärsii. Monet läheistään hoitavat kokevat, että kokonaistilanne on liian vaativa
vaihtuville hoitajille. Varsinkin erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyisivät pysyvästä hoitosuhteesta, esimerkiksi perhehoidosta. Ammatillinen osaaminen ja
kokemus neuropsykiatrisista oireista sekä turvallinen hoitosuhde lapselle mahdollistaisivat äidin työelämäosallisuuden. OPASTE on kehittänyt yhdessä Tampereen
ammattioppilaitoksen kanssa ammatillista perhehoitajakoulutusta. Toivon mukaan se saadaan käyntiin 2021 alussa. Yhteistyötä tehdään TE-toimiston Osaamo
-hankkeen kanssa.
Omaishoitajat kokevat, että työelämässä ei tunnisteta omaishoitajan tarpeita ja
tarvittavia joustoja ei löydy. Esimerkiksi liukuva työaika, osittainen hoitovapaa,
työaikapankki, etätyö ja tilapäinen (palkaton) poissaolo pakottavasta perhesyystä mahdollistaisivat jo monelle työn vastaanottamisen. Työvoiman saatavuuden
vähentyessä on etulyöntiasema sellaisilla työnantajilla, jotka joustavat perheiden
tarpeiden mukaan. Hoivan tarvetta on joskus vaikea ennakoida ja työpäivää usein
pirstoo terapiakäynnit ja tapaamiset päiväkodin, koulun, terveysviranomaisten tai
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Omaistaan hoitavalla pitäisi myös olla mahdollisuus
poistua työstä äkillisen tilanteen vuoksi.
Yhteiskunnalla ei ole varaa menettää omaishoitajien osaamista ja työpanosta.
Vaarana on myös koko perheen syrjäytyminen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi
kustannukset yhteiskunnalle kasvavat samalla kun verotuloja jää saamatta. Pitkäaikainen poissaolo työelämästä ei myöskään kerrytä eläkettä, joten todennäköisyys
heikolle toimeentulolle jatkuu ikääntymisen myötä.
Työelämässä olevien omaishoitajien työpanos yhteiskunnalle on kaksinkertainen
– eiköhän heille löytyisi myös tarvittavaa tukea?
Riitta Kuismanen
OPASTE-hanke
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PIONI-yhdistyksen tuleva puheenjohtaja
Aarre Alanen haluaa tasa-arvoa omaishoitajuuteen
ja kokousten pitämisestä.
Alanen kantaa myös kunniapuheenjohtajan titteliä. Hän on ahkerasti vuosien
ajan ajanut omaishoitajien etuja muun
muassa keskustelemalla päättäjien kanssa, mutta myös luennoimalla eri puolilla
Tamperetta. Alanen kokee tittelin kunnianosoituksena 20 vuoden kovan työn
jälkeen.
Puheenjohtajan roolissa jatkava Alanen
aikoo jatkaa omaishoitajien oikeuksien ja
etujen kehittämistä. Tasa-arvo on hänelle
ensisijainen työstettävä tehtävä.
Omaishoitajien palkkioiden kunnissa pitäisi olla samanlaiset. Tällä hetkellä joka
kunnassa jokainen saa eri määrän rahaa,
ja sen jälkeen verottaja saattaa hyökätä
kimppuun. Pitäisi olla sellainen systeemi, että rahat riittävät jokaisella, sanoo
Alanen.
Puheenjohtajan pestin uudelleen alkaessa vuoden 2021 alussa Alanen aikoo lähteä jakamaan PIONI-tietoisuutta
Tampereen lähialueiden omaishoitajille.
On erityisen tärkeää viedä tietoutta ja positiivista mieltä alueiden vertaistukiryhmiin, jotta omaishoitajat saisivat tukea
arkeensa.

P

ioni-yhdistyksen perustajiin kuuluva 75-vuotias Aarre Alanen on
saanut kunniapuheenjohtajan
tittelin. Täysipäiväistä omaishoitoa 20
vuotta tehnyt, Hämeenkyröstä kotoisin
oleva Alanen on ollut vaikuttava toimija
yhdistyksen historiassa. Nyt edessä häämöttää uusi puheenjohtajakausi.
2000-luvun vaihteessa Alasen vaimo,
Marjo, sai sairaskohtauksen, joka paljastui aivorungon vaurioksi. Siitä lähtien
Alanen on ollut aktiivisesti omaishoidon
tehtävissä. Kahdeksan vuotta myöhemmin perustettiin PIONI-yhdistys, jonka
puheenjohtajaksi Alanen nimitettiin nyt
puheenjohtajan tehtävät kutsuvat uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen.
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Ennen puheenjohtajan pestin alkua Alasen aikaisempi kokemus johtotehtävistä
perustui taloyhtiön hallituksessa toimimiseen. Alanen aloittikin puheenjohtajuuden melko kokemattomana. Menoa se
ei kuitenkaan haitannut, sillä yhdistys
kasvoi hyvin äkkiä: Alasen mukaan PIONI-yhdistys on kasvanut Suomen kolmanneksi suurimmaksi omaishoitajien
yhdistykseksi.
Alanen on saanut puuhamiehen nimityksen yhdistyksen sisällä: tekemisen
meininki on ollut hänellä aina veressä,
ja se on ollut hyödyksi puheenjohtajan
arjessa aiemmalla puheenjohtajakaudella. Hän on ollut vastuussa muun muassa
yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä
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Kun tammikuun kokous on pidetty, lähden kiertämään 13 kunnan alueen vertaistukiryhmät. Pidetään joka kunnassa
omaishoitotilaisuus: kutsutaan kaikki
kunnan omaishoitajat ja ne, jotka ovat
entisiä omaishoitajia, Alanen täsmentää.
Alanen lähtee uudelleen puheenjohtajan
pestiin positiivisin mielin. Hän odottaa,
että saa taas kopauttaa nuijaansa tammikuun ensimmäisen kokouksen päätteeksi.
Minulla oli puunuija, toivottavasti eivät
ole hukanneet sitä, Alanen naurahtaa.
Teksti: Iida Vashko, Santeri Hulkkonen
Kuvat: Jessika Laakkonen

Vauhdin hurmaa karting-radalla
Mitäs miehille?
-toiminnan
miesryhmä pääsi
kokeilemaan
karting-autoilua.
Radalla nähtiin
rohkeaa ajamista
ja pidettiin
hauskaa.

P

irkkalan Kart In Clubin parkkipaikalle on kerääntynyt joukko
miehiä odottelemaan. Ilmassa on
pieni jännityksen tuntu siitä mitä tuleman pitää. Pian paikalle saapuu Timo
Sälli, Mitäs miehille? -toiminnan ohjaaja. Ryhmä siirtyy sisälle suureen karting
-halliin, jossa henkilökunta toivottaa koko porukan tervetulleeksi. Seuraa lyhyt
esittely siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Miehet siirtyvät pukemaan
ajovarusteita. Ylle vedetään ajohaalaria,
kypärämyssyä ja sovitellaan silmälaseja
visiirillisen kypärän alle. Mustavalkoista ruutukuosia vilahtelee siellä täällä ja
tunnelma on jännittynyt.
Kun ajovarusteet ovat kunnossa, on aika siirtyä nimenhuutoon. Miehet jaetaan
kahteen ryhmään, joista toiset pääsevät
ensin radalle ja toiset katsomoon. Nimenhuudossa jokaiselle jaetaan numeroitu
auto. On aika siirtyä ajoradan reunaan
autojen luokse. Miehet saavat aluksi
opastuksen auton toiminnasta ja radalla
ajamisesta. Ajoasento säädetään oikeanlaiseksi ja kypärien hihnat kiristetään.
Ajorata on reunustettu punavalkoisilla
paaleilla ja seinillä on valotauluja, joita
täytyy tarkkailla ajon aikana. Vihreällä
valolla saa ajaa, keltaisen valon palaessa
tulee hidastaa vauhtia, sillä radalla on
ongelmatilanne, ja ruutulippukuviolla
ajetaan varikolle.
Ensimmäinen ryhmä autoineen lähtee
liikkeelle. Karting-autoissa on aluksi
vähemmän tehoa käytettävissä, jotta

miehet saavat tuntumaa ajorataan ja
autoon. Pikkuhiljaa vauhti alkaa kasvaa
ja sähköautoista kuuluva korkea surina
voimistuu. Ajoradalla osa tekee jo rohkeita liikkeitä ja mutkissa ei paineta jarrua
enää niin paljon kuin aluksi.
Kymmenen minuuttia täyttyy ja on aika
vaihtaa kuljettajia. Ensimmäisen ryhmän
kuljettajat ajavat varikolle ja nousevat
autoista. Kypärien alta paljastuu leveitä hymyjä ja näyttää siltä, että hauskaa
on pidetty. Toinen ryhmä valmistautuu
ja kuuntelee ohjeita. Katsomon puolella
kuuluu puheensorinaa ja 10 minuuttia
vaikuttaa olleen sopivan pituinen aika
ajamiseen. Ensio Myllymäki ja Timo
Kärkimaa naureskelevat, että olisi voinut ajaa kauemminkin kuin kymmenen
minuuttia.
-Tunti viikossa olisi sopiva määrä, Myllymäki naurahtaa.

Penkin asentoja säädetään ja
kypärien kiinnitys varmistetaan. Ja
taas autot surisevat radalla.
Tarkkaillessaan muiden ajamista Myllymäki sanoo kilpailuvietin syttyneen ajon
aikana.
- Hain ajolinjoja niin, etten painanut kuin
yhden kerran jarrua koko aikana. Kaasu
oli melkein aina pohjassa ja yritin ettei
perä lähtisi irti, Kärkimaa puolestaan
kertoo ajostaan.

kimaalle ajokerta oli ensimmäinen laatuaan, niin myös monelle muulle ryhmästä.
Ajojen jälkeen kaikkialla näkyy iloisia
kasvoja ja miehet katsovat innoissaan
tuloksia. Kenellä oli nopein kierrosaika
ja kuka ajoi eniten kierroksia? Nämä
ovat päivän polttavimmat kysymykset
ja moni kertoo tulevansa mielellään uudestaankin. Ennen kuin matka jatkuu
omiin suuntiin, tarjolla on vielä kahvia
ja pullaa.
Mukavan yhteisen tekemisen ohessa on
myös helppo keskustella ja saada vertaistukea. Mitäs miehille? -toiminta on yksi
suositun omaishoitajille tarkoitetun virkistystoiminnan osa-alueista. Karting-ajo
toteutettiin miesten toiveiden perusteella
ja he saavatkin ehdottaa itselleen mieleistä toimintaa järjestäjille, Sälli kertoo.
Kokonaisuutena reissu tuntuu onnistuneelta ja miehet vaikuttavat viihtyneen.
Ystävät ja uudet kokemukset yhdessä
koettuna tuovat vaihtelua arkeen ja hikikin saatiin pintaan. Moni kertoo oppineensa uutta karting-ajosta. Peräänajoja
ei sattunut, niin kuin ei oikeassakaan
liikenteessä saa sattua, yksi miehistä
muistuttaa.
Teksti: Iida Niskanen ja Neea Virlander Kuvat:
Meri Haukkavaara-Gardiner

Tärkeintä on saada pito pysymään kaikilla neljällä renkaalla. Myllymäelle ja Kär-
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Seuraava PIONI-lehti
ilmestyy kesäkuussa 2021.
Vaikuta sisältöön.
Juttuvinkit, jutut ja palaute
ovat tervetulleita.

ILMOITA

PIONI-lehdessä!
Painetussa lehdessämme ilmoitus
NÄKYY, se HUOMATAAN, se PYSYY,
se VAIKUTTAA ja TEKEE HYVÄÄ.

Seuraa PIONIn
Facebook-sivuja.

Ilmoitus julkaistaan samalla myös
PIONI-lehden näköislehdessä
verkkosivuillamme.

Myös www.pioniry.fi antaa
tietoa PIONIn toiminnasta.

PIONI-lehti on luettu media jäsenistömme,
yhteistyökumppaneidemme, yritysten ja
päättäjien keskuudessa.

Ota yhteyttä:
tiedottaja@pioniry.fi
tai 050 555 0014

Seuraava Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn
jäsenlehti ilmestyy kesäkuussa 2021.
Lisätietoja ja mediakortti:
tiedottaja@pioniry.fi tai 050 555 0014

LIITY MUKAAN PIONI-PERHEESEEN!
•
•
•
•
•
•

Jäsenmaksu 25 e / vuosi. Jäsenetuina saat mm:
Ohjausta, neuvontaa, tietoa ja tukea
Virkistystä, vertaistukea, tapahtumia sekä retkiä edulliseen jäsenhintaan
PIONI-lehden 2 kertaa vuodessa
Tietoa tapahtumista mm. tekstiviestein ja sähköpostilla
Omaishoitajat ja läheiset -liiton lomaoppaan lomista ja kuntoutuskursseista, ja palveluoppaan
kerran vuodessa
Alennuksia osallistumismaksuista

Toimita tämä kuponki toimistoon:
Väinölänkatu 15 33500 Tampere:
tai postita
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Väinölänkatu 15 33500 Tampere

Sukunimi
Etunimi
Jakeluosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Minulle saa lähettää tekstiviestejä ja sähköpostia toiminnasta
Kyllä		

Ei

Päiväys ja allekirjoitus

PIONI jäsenlehti-talvi ja kevät 2020-2021
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Opaste-hanke

Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI
Pioni-pirtti, Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

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

www.pioniry.fi
Aarre Alanen
puheenjohtaja,
kunniapuheenjohtaja
040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com
Leo Levanen
sihteeri, hallituksen
ulkopuolinen sihteeri
045 181 7311
pioni.leo@gmail.com
Tiedottaja
050 555 0014
tiedottaja@pioniry.fi
Toimisto
045 875 1417
toimisto@pioniry.fi

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

Mitäs miehille? -toiminta:
Timo Sälli
toiminnankoordinaattori
p. 044 230 5557
timo.salli@pioniry.fi
Lasse Vainiomäki
toiminnanohjaaja
p. 044 231 2815
lasse.vainiomaki@pioniry.fi
Pertti Lahti
toiminnanohjaaja
p. 044 377 7174
pertti.lahti@pioniry.fi

PIONIN HALLITUKSEN JÄSENET 2021
Aarre Alanen
puheenjohtaja,
kunniapuheenjohtaja
040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com
Maarit Fagernäs
p. 045 877 6578
mfagernas@hotmail.com
Mervi Jylli
p. 040 727 3117
mervi.jylli@gmail.com
Anneli Kyllästinen
p. 050 596 9027
anneli.kyllastinen@rokki.net
Marjut Lemivaara
p. 050 530 786
m.lemivaara@gmail.com

Juha Luoto
p. 040 076 6839
luoto709@gmail.com
Sirpa Pursiainen
p. 040 737 0307
sirpa.pursiainen@gmail.com
Tapio Rainio
p. 045 141 4766
rainiotapio@gmail.com
Matti Sokkanen
p. 044 259 8223
matti.sokkanen@gmail.com
Veijo Vesterholm
p.040 502 8979
veijo.vesterholm@gmail.com

