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PuheeNjOhtajaN Palsta

Aarre Aarne Alanen
Omaishoitaja, puheenjohtaja

Kesä 2017 on kääntymässä syksyyn. 
Ilmat eivät ole oikein suosineet. On 
ollut sadetta, kylmää ja tuulta riittä-
miin. Sellaiset lapsuuden pitkät hel-
lekesät ovat kaukaisia haaveita vain.

Elokuun alussa alkavat PIONI-ryhmät loppuvuo-
den toimintaansa täydellä tohinalla, ja niin työt aloi-
tellaan myös PIONI-PIRTILLÄ. Ilmoitukset retkistä, 
ryhmien kokoontumisista ja kiinnostavaa luettavaa 
löydät kädessäsi olevasta lehdestä, kiitos tehok-
kaan toimitustiimin. Yhdistyksen viestintää on saatu 
nyt tuotua ajan tasalle, joten kannattaa seurata li-
säksi meidän koko ajan kehittyviä Pionin www-si-
vujamme. 

tämäN lehdeN teema ON PIONI-Perhe
PIONI-PERHEESSÄ elämä nyt hymyilee ”perheen-
lisäyksen” jälkeen: huhtikuussa viestintävastaa-
va Aulikki tuli töihin ja elokuun alussa ovat aloit-
taneet projektit ”OPASTE-hanke” ja ”Paikka auki 
nuorelle”. Tuskainen odotus palkittiin vihdoin näil-
lä 3,5:n vuoden ja vuoden mittaisilla projekteilla. 
Perusyhdistyksen puolelle olemme saaneet Heinin 
vahvistamaan, tukemaan ja koordinoimaan toimin-
taa yhdessä kuntien omaisohjaajien kanssa. Hän 
järjestää ja kehittelee myös uutta toimintaa koko 
PIONI-PERHEELLE. Ei kun yhteys Heiniin ja yhdes-
sä rohkeasti ideoimaan!

taPahtumIa ja retkIä ruNsaastI 
lOPPuvuOdeN aIkaNa erI PuOlIlla 
PIrkaNmaata 
Toteutamme syksyn kuluessa PIONI-RYHMIEN 
vierailukäyntejä naapurikuntien vertaisryhmissä. 
Myöskin päivävierailuja Tampereen PIONI-PIRTILLE 
tullaan tekemään - ensimmäisenä KIHNIÖN PIONI-
PERHE tulee vierailulle syyskuussa. Omaishoitajille 
ja asiasta kiinnostuneille järjestetään myös 
Ensitietopäiviä eri kunnissa - AKAAN ryhmän toi-
vomuksen mukaisesti. ORION-100:n omaishoitajil-
le tarkoitettuja Apteekki-tapahtumia tullaan jatka-
maan.  Koulutuspäivä omaisohjaajille järjestetään 
elokuussa. Tulen vierailemaan loppuvuoden aikana 
jokaisessa PIONI-PERHEEN vertaisryhmässä, mu-
kanani Heini tai Serge.

PIONI-Perhe jatkaa ItseNäIstä 
tOImINtaaNsa 
Nyt on alkanut sellainen tekemisen meininki PIONI-
PERHEESSÄ. Ollaan esillä, luona, läsnä ja lähellä; 
kaikkialla ympäri Pirkanmaata. Verkostoitumalla 
ja laajasti koko valtakunnan alueella monipuolisia 
suhteita rakentamalla PIONI-PERHE jatkaa idearik-
kaana, luovana, osaavana, auttavana, yhteistyöky-
kyisenä ja monipuolisena yhdistyksenä.

PIONI-PERHE JA PIONI-YSTÄVÄT,

KIITOS, kun olet ollut rakentamassa Pirkanmaan 
Omaishoitajat ry:n PIONI-yhdistystä. Kiitos muka-
na olosta niin henkilökunnalle kuin vapaaehtoisille, 
yhteistyökumppaneille, lahjoittajille ja rahoittajille. 
Tuo uusia omaishoitajia mukaan vertaisryhmiim-
me. Entiset omaishoitajat ovat myös tervetulleita. 
Toivotan kaikille jaksamista ja hyvää toiminnallista 
loppuvuotta 2017.

Seuraava lehtemme ilmestyy jouluksi ja onkin jo 
juhlanumero, sillä vuonna 2018 juhlimme PIONI-
PERHEEN kymmenvuotista taivalta!

YHDESSÄ KUN OLLA SAAMME,
PARHAAT HETKET SILLOIN JAAMME.

j.k. katkaistaan huhuilta siivet: Pirkanmaan 
Omaishoitajat ry PIONI ei ole fuusioitumassa mi-
hinkään toiseen yhdistykseen.
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Vuoden ku lut-
tua tasa vuosia 
juhliva Pirkan-

maan Omaishoitajat ry 
PiONi, on vuonna 2008 
perustettu omaishoita-
jien yhdistys, jonka tar-

koituksena on toimia omaishoitajien 
ja heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin 
tukemiseksi. yhdistyksen toimialuee-
na on koko Pirkanmaa.

Omaishoidon inhimillinen merkitys 
on mittaamaton. Korvaamattoman avun 
ohella omaishoitajien työ tuo yhteis-
kunnallemme vuosittain myös merkittä-
vät säästöt. ilman omaisten ja läheisten 
hoivaa ikääntyneiden laitoshoidontarve 

tamPereen kauPungin tervehdys

esimerkiksi meillä Tampereella olisi 
merkittävästi nykyistä korkeampi.  Kes-
keinen panoksenne omaishoitajien ja 
heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin 
tukemiksi ansaitseekin hatun noston ja 
suuret kiitokset.

Vapaaehtois- ja asiakasjärjestöt ovat 
Tampereen kaupungille merkittävä 
kumppani, kun järjestämme kuntalai-
sille palveluja ja luomme paremman 
huomisen edellytyksiä. yhteistyön mer-
kitys vain kasvaa tulevaisuudessa, kun 
korjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut siirtynevät lähitulevaisuudessa 
maakuntaan ja omissa tehtävissämme 
korostuvat terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Siinä voimme onnistua 
vain yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja 
palvelujen käyttäjien kanssa. Menestys-
tä toimintaanne!

Lauri Lyly
Tampereen pormestari

Omaishoidon 
inhimillinen 
merkitys on 

mittaamaton.
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Omaishoidon vapaan voit toteuttaa 
viemällä omaisesi ohjattuun päivä-
toimintaan tai tilaamalla hoitajan 
kotiisi. Ylöjärven keskustassa on 
mahdollista osallistua palvelusete-
lillä viihtyisissä tiloissa, lämminhen-
kiseen ikäihmisille suunnattuun päi-
vätoimintaan arkipäivisin klo 9-15 
väliseksi ajaksi.

On paljOn hYviä kYsYmYk-
siä, kun hakee palvelu-
tuOttajaa. 

millaista apua tarvitset; mitkä ovat 
sinulle tärkeät asiat palvelussa? 

Hoivapalvelu VALKOKULTA Oy  |  044 981 2301  |  www.valkokultahoiva.fi

Kuvat: Eevi Konttinen

Onko yksityisyys sinulle tärkeää, 
haluatko, että hommat hoidetaan 
nopeasti vai pidätkö enemmän kii-
reettömästä palvelusta?

pitäisikö hoitajan tehdä vain ja ai-
noastaan sovitut asiat vai pidätkö 
mieluummin siitä, että hoitaja lukee 
tilannetta ja tarjoutuu auttamaan 
myös muissa sillä hetkellä akuuteis-
sa asioissa? näitä kysymyksiä on 
hyvä miettiä, kun valitsee palvelun 
tuottajaa. kannattaa myös tutustua 
palvelun tuottajan arvopohjaan.

hoito ja palvelu rakentuvat asiak-

kaan tarpeista ja näin ollen tulisi 
aina mennä asiakkaan toiveiden 
mukaisesti eli yksilöllisesti. asiak-
kaan ympärillä on monia muitakin 
auttavia tahoja. jotta kaikki autta-
vat tahot olisivat perillä asiakkaan 
tilanteesta, yhteistyö muiden taho-
jen kanssa on tärkeää. tämä toteu-
tetaan kuitenkin aina vain asiakkaan 
suostumuksella.IKÄIHMISILLE SUUNNATTU PÄIVÄTOIMIN-

TA ON OIVA VAIHTOEHTO OMAISHOIDON 
VAPAAN JÄRJESTYMISEEN.

ilMOiTuS
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rantakoivun aLLa -kesäjuhLat 

KUVaT: aulikki Järvinen-Nummi

uskomattoman kauniina kesäpäivänä 
10.6. 2017 osallistui lähes 250 hen-
kilöä ”Rantakoivun alla”-nimiseen 
vuosittaiseen Pionin juhlaan, tällä 
kertaa Parkanon Käenkoskella. Ruoka 
oli kertakaikkisen herkullista, koski 
väreili sinisenä, poutapilvet leijailivat 
taivaalla ja yhteisen Pioniperheemme 
tunnelma oli käsinkosketeltavan au-
rinkoinen ja kotoisa! Kaikki viihtyivät 
erinomaisesti. 

lämpimän sään suosiessa kuul-
tiin Aarre Alasen tervetuliaispuhe. 
Stemmaava Satahäme -kuoro lauloi 
mm. kappaleet Romanssi, Muistan 
sua Elaine ja Minun Suomeni.Kuoron 
johtajana ansioitui Markku Olavi Huh-
tala. Aplodit olivat valtaisat! Sosiaali-
neuvos Leena Rauhalan juhlapuhe oli 
koskettava. Hän muisteli mm. aikaan-
sa äitinsä omaishoitajana. leo lassy 
ja Reino Kasittula soittelivat instru-
menttejaan ja iloista henkeä tapahtu-
maan luotsannut juontaja, toimittaja 
KM Aulikki Järvinen-Nummi sai ylei-
sön innostumaan jopa liikuntaleikkiin 
musiikin tahdissa a la Aira Samulin. 

Pertti lahti ja leo levanen isän-
nöivät onnistuneesti pihan kilpailuja. 
Raija Hietasarka vastaanotti vieraita 
lämmöllä kera työharjoittelija Onni 
Palviaisen, joka myös valokuvasi ta-
pahtumia. Hannele Jokela läheisineen 
myi vauhdikkaasti arpoja Pioni ry:n 
toiminnan tukemiseksi. 

Arpajaispalkinnot houkuttivat kuin 

hunaja mehiläisiä. lisäksi leikkimieli-
set pelitapahtumat olisivat jatkuneet 
pidempäänkin, mutta iltapäivä oli jo 
pitkällä ja bussit jo odottivat matka-
laisia kotiinpäin. Käenkosken suvis-
ta tunnelmaa ja lintujen laulua sekä 
laineiden liplatusta muistamme vielä 
talven pakkasillakin.
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retkiLLä urkin PiiLoPirtiLLä, Pinsiön 
taimitarhaLLa ja virtain PerinnekyLässä

Tässä muutama kuva PIONI:n & ukkoryhmän kaikin puolin onnistuneelta kevätretkeltä 11.5.2017 Hämeenkyröön 
Pinsiöön. Lumikuurojen virkistämällä kevätretkellä oli noin 50 osallistujaa eri puolilta maakuntaa. Kuvat ovat Urkin 

Piilopirtiltä ja Pinsiön taimitarhalta. Molemmissa piipahdettiin. 

KUVaT:  RaIJa HIeTasaRKa

Pinsiön taimitarhalla toukokuussa

jyrki sasi kertoo
urkin Piilopirtistä

Presidentti 
kekkosen 
jalanjäljillä...

Tilaisuus oli osa ”Satavuotias Orion 
ja Suomi juhlivat yhdessä 2017” 
-teemaa. Orionin myyntiedustaja 
ulla Myllylä puhui tärkeää asiaa ja 
Tullintorin apteekin ajankohtaista 
asiaa kertoi apteekkari Bertta Vän-
ni. Väkeä oli runsaasti ja keskustelu 
oli vilkasta.

aPteekki-iLtaPäivää 
vietettiin

1.6. kLo 14:00
Pioni-PirtiLLä. 

virtain PerinnekyLässä kesäkuussa

Kävimme Virroilla vanhoissa aitoissa, 
näimme savusaunan vuodelta 1840, 
harakkamyllyn, sotaveteraanimuseon 
ja kanavamuseon ja tutkailtiin tuk-
kijätkien kämppää. Hollitalli ja pitä-
jänmakasiini ja alueen muut vanhat 
punamultaiset rakennukset kierret-

tiin.  Oli mukavaa lounastaa hyvin, ja 
jatkaa ostosten tekoa alueen lahjata-
vara- ja taidemyymälöissä. Herraskos-
ken kanava näytti auringossa säkenöi-
vät kuohunsa. Kyllä lämpö helli, noin 
25 C - "lisää tömmöistä", hihkui moni. 

Bussiretkellä
on aina hauskaa!

KUVA: Aulikki Järvinen-Nummi 
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Keskustelemme siitä, mitä ovat yliluonnolliset kokemukset. 
Onko meillä sellaisia? Kerromme omia kokemuksiamme ja 
kuulemme muiden ehkä hieman jännittäviäkin juttuja. Tule 
ja kerro oma jännittävin yliluonnollinen kokemuksesi. Se 
voi olla tapaamasi kummitus, näkemäsi enkeli tai peräti 
uFO. Mikäli et ole vielä tavannut edellä mainittuja, niin voit 
olla varma, että tämän tapahtuman jälkeen aistisi virittyvät 
kenties kohtaamaan mukavissa merkeissä hauskanjänniä 
olioita. Sellaisia on ainakin koollekutsuja, joka on paikalla :) 

Tapahtuma toteutetaan iloisesti yhdessä kahvitellen 
kynttilöiden hämyssä, syysiltaa viettäen. Mikään ”spiritis-
tinen istunto” ei todellakaan ole kyseessä, vaan ihan taval-
linen juttuhetki. Kummituksista toki tarinoidaan ja kakku-
kahvitkin tarjotaan. 

Tulehan pelottomasti mukaan viettämään mukavaa 
Halloweenia!

Tervetuloa mukaan huumorimielellä, toivoo Pionin väki!

Pioni-Pirtillä nautitaan pikkujoulutun-
nelmissa kanelintuoksuisesta vapaas-
ta keskusteluilmapiiristä teemalla:

”Joulun kauneimmat muistot”. 
Musiikkiesityksiä luvassa iloisella 
mielellä ja puuropadan poristessa 

kaffeetkin kiehuu. Tapahtuma kuu-
luu valtakunnallisen omaishoitajien 
viikon tapahtumiin ja on osa SuOMi 
100-juhlavuoden tapahtumia. 

Tervetuloa kaikki ”tonttuilemaan”!

yLiLuonnoLListen kokemusten iLta
Perjantaina 3.11. keLLo 18:00 – 20:00 Pioni-PirtiLLä

iLoinen PuurojuhLa
tiistaina 28.11. keLLo 12:00 – 14:00

itsenäisyysjuhLavastaanotto
Pioni-PirtiLLä tiistaina 5.12. keLLo 12:00 – 14:00

On aika pukeutua parhaimpiin ja 
nostaa kuohuva malja menneelle, 
nykyhetkelle ja tulevaisuudelle –

Itsenäiselle 100-vuotiaalle Suomelle! 
Luvassa musiikkiesityksiä, runoja, täy-

tekakkua ja kahvitarjoilua uusille ja ny-
kyisille jäsenillemme, Pioni-ystävillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme. Juhlavas-
taanottoa isännöi puheenjohtaja Aarre 
Aarne Alanen. 

Toivomus: laita mitalit, arvo-ja kunnia-
merkit, jos sellaisia omistat. Tilaisuus on 
osa SUOMI 100-juhlavuoden tapahtumia. 

Onnea 100-vuotias Suomi,
toivoo Pioni ry 

kohta 10 vuotta!





10 Syksy 2017 • jäsenlehti nro 16

Sukkamyymälä tarjoaa laadukkaita kotimaisten brändien sukkia ja 
tekstiilejä edulliseen hintaan!

Edustamme kotimaisia vahvoja brändejä, kuten Nanso, Finnwear, 
Sukkamestarit ja Ristomatti Ratia! Hinnoittelumme on todellakin 
asiakasystävällistä! Tuotteita on hyvät valikoimat ja palveluakin 
saa halutessa! Hinta- ja laatutietoisen ostospaikka: Sukkamyymälä, 
katutasossa. Tervetuloa!

tällä kupongilla "laitos"-putkisukat
moneen käyttöön mm. yösukaksi, rasvaukseen jne.

1,- (norm. 1.90)

Leikkaa kuponki irti ja tule käymään!

kauppakeskus Tullintori Tampere 
katutaso
av. 9.30-18, la 10-16
03-2140047



Niim maan perusteellisen suasittu 
Tampereenkiäline ”pussiretki” suun-
tautuu Hervantaan, Vuorekseen, Pis-
palaan, Tampellan ja Ratinan alueille, 
eteläpuistoon, uuren Rantatunnelin  
läpi, itsenäisyydenkarulle, Tampereen 
palatsien ja linnojen ohi, käyrään vähä 

siä ja tua. lopuks me saaraan sumppia, 
sokoo ja känttyä Viola-korissa.  Kyä 
varmaan näät paljo uutta ja tiätty van-
haaki eli hianoo o. Kiarros kestää mitä 
se ny kestää, riippuen vähä mis ajellaa, 
ja kuinka, mut oo ajois pysäkillä. lep-
posan reissun juantavat Radio Musasta 

syksyn virkistävimmät retket

Aluksi suunnataan historialliseen kar-
tanoon, jossa isäntäpari ottaa meidät 
vastaan. Tila on ollut saman suvun 
hallussa 1800-luvun alusta. Tutustum-
me kartanoon, kuulemme kiinnostavaa 
tarinaa menneiltä ajoilta ja nautimme 
kahvia ja kahvileipää kartanon salon-
gissa kartanonrouvan seurassa. Sen 
jälkeen isäntä tutustuttaa meitä piha-
piiriin, jossa nähtävää riittää: Tilkkutex, 

kädentaitajien kauppakuja navetassa, 
Viikinkisauna ja hirsiset majoitustilat. 
Tämän jälkeen näemme Kauppilan 
museoalueen ja vanhan kirkon sekä 
käymme Kotipalvi Oy:n tehtaanmyy-
mälässä, jossa kahvimahdollisuuskin. 
lasitehtaan alueella pysähdytään 
lounastamaan ja siellä on ostosaikaa 
kauppakeskuksessa ja läheisissä kaup-
piastaloissa, mm. kenkämyymälä on 

Bussiretkemme suuntaa kohti Hiiden-
rantaa ja Enqvistin aluetta, jossa koh-
teena vanhat paperitehtaan raken-
nukset, lielahdessa sijaitseva kirkko 
ja Milavidan eli Näsilinnan perustaji-
en, von Nottbeckien hautausmaan ohi 
ajetaan. 

Saavumme lielahteen...uutta väylää 
pitkin, perillä tutustumme kulttuuritila 
kuivaamoon ja viereiseen skeittihalliin. 

Tehdasalueen kautta tullaan kartanon 
puutarhaan kuulemaan alueen 
historiasta. Nautimme makoisat 
kahvit Mielihyvin-kahvilassa ja 
samalla  näemme kiinnostavan 30:n 
minuutin diaesityksen. Halukkailla 
on mahdollisuus tutustua vanhaan 
vesilaitokseen kävellen (n. 20 min.) 
-  muut voivat nauttia kartanon 
puutarhasta. Muualla on esteetön 

Pe 25.8. tamPerekIarrOs PIsPalaaN ja vähä muuallekkI
hINta 25 € sIs. OIkeeta sumPPIa ja käNttyä
lähtö vanhalta kirkolta klo 9:00. Paluu n. klo 13:00

Pe 8.9. ruskakIerrOs lIelahteeN
hINta 20 € sIs. kahvIN ja suOlaIseN
lähtö vanhalta kirkolta klo 9:30. Paluu n. klo 15.00

ke 20.9. kartaNO- ja OstOsretkI urPOlaN kartaNOON
ja Humppilan alueelle

hINta 35 € sIs. kaffeserveeraukset kartaNOlla sekä makOIsaN lOuNaaN 
humPPIlaN Cafe lasIkellOlla.
lähtö pioni-pirtiltä (Väinölänk. 15) kello 9.00 ja Vanhalta Kirkolta kello 9.15

tutut toimittajat Arto Grönroos ja Au-
likki Järvinen-Nummi.

ilmoittauru ny nääs heti taikka vii-
meistään to 17.8. kello 12:00 mennes 
sihteeri leo levaselle puh.  045- 181 
7311 tai Aulikki Järvinen-Nummelle 
puh. 050 – 555 00 14 

kulku.   Noin klo 13:00 jatkamme 
matkaa kasvimyymälä Plantagenin 
kautta. Haluttaessa Tapolan musta-
makkarabaarilla pysähdys. 

ilmoittaudu viimeistään to 24.8. kello 
12:00 mennessä sihteeri leo levaselle 
puh.  045- 181 7311 tai Aulikki Järvinen-
Nummelle puh. 050 – 555 00 14. Ole 
ajoissa pysäkillä.

 

kuuluisa. Kotiin päin ajellaan tod. näk. 
urjalan Makeistukun kautta. Tampe-
reella ollaan noin klo 16:00 – 17:00 ai-
koihin, halutusta ostosajasta riippuen. 
Ole ajoissa pysäkillä.

ilmoittaudu viimeistään 7.9. kello 
12:00 mennessä sihteeri leo levaselle 
puh.  045- 181 7311 tai Aulikki Järvi-
nen-Nummelle puh. 050 – 555 00 14. 
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Keväällä 2014 perustettu Ar-
vokas vanhuus ARVA ry toimii 
ikäihmisten arvokkaan elä-

män edistämiseksi ympärivuorokauti-
sen hoidon ympäristöissä. Mottomme 
mukaan emme kysele, mikä kenellekin 
kuuluu, vaan kysymme, mitä voimme 
tehdä. Toiminnan lähtökohta on ikäih-
misten toiveet ja yhdessä tekeminen. 
Jäseninä on palvelutalojen asukkaita, 
heidän läheisiään, hoitajia, vapaaeh-
toistyöntekijöitä ja muita ikäihmisten 
hyvästä elämästä kiinnostuneita. Jäse-
niä on jo yli 70 eri puolilta Suomea ja 
määrä on kasvussa.

Keväällä 2016 yhdistyksen halli-
tuksessa mietimme uusia toiminta-
muotoja, jotka perustuisivat suoraan 
ikäihmisten omille toiveille. Syntyi 
ajatus unelmoinnin merkityksestä. 
Elämähän on luonteeltaan dynaami-
nen prosessi, jonka kulkusuunta on 
aina eteenpäin. Palvelutaloissa mo-
net virkistystoiminnan muodot sisäl-
tävät muistelua, joka sekin on tärkeää 
mielen hyvinvoinnin kannalta, mutta 
unelmoinnin merkitystä ei ehkä ole 
oikein osattu arvostaa. Näin syntyi 
ajatus unelmatehtaasta, jonka tarkoi-
tuksena on toteuttaa vanhojen ihmis-
ten unelmia. unelmatehtaan motoksi 
on muodostunut ”unelmat kantavat 
kaiken ikäisenä”. 

unelmatehtaan ideana on saada 
unelmoivat ikäihmiset ja unelmien 

mahdolliset toteuttajat kohtaamaan. 
Monet ikäihmiset kertoivat esimerkik-
si unelmoivansa konserttiin pääsystä, 
jolloin otimme yhteyttä Tampere-ta-
loon ja järjestimme useammalle pal-
velutalon asukkaalle liput äitienpäi-
väkonserttiin ja oopperaan. Eräässä 
palvelutalossa asukkaat unelmoivat 
yhteisestä ulkoilusta, jolloin järjes-
timme talossa isot grillijuhlat. Niissä 
60 ihmistä paistoivat makkaraa, kuun-
telivat haitarimusiikkia ja rapsutteli-
vat asukkaiden iloksi tulleita hevosta 
ja koiraa. unelmatehtaan suurin ta-
pahtuma lienee ollut se, kun Pirkan-
maan aluepelastuslaitos järjesti erään 
ihmisen toiveesta pelastusnäytöksen 
Koukkuniemen rannassa: tapahtumaa 
seurasi noin sata ihmistä.

Olemme toteuttaneet myös yk-
sittäisiä unelmia. Eräs pyörätuolissa 
istuva kertoi olleensa 1960-luvulla 
keilahallissa töissä ja unelmoivansa 
keilaamaan pääsystä. Järjestimme siis 
kyydin keilahalliin ja sinne hänelle 
sopivat olosuhteet. Eräs toinen halusi 
pitkästä aikaa Rajaportin saunaan Pis-
palassa - ja pääsi myös. Joku on käy-
nyt italialaisessa ravintolassa, joku 
Suomi-Ruotsi maaottelussa. Eräs mie-
leenpainuvimmista unelmien toteu-
tuksista oli se, kun eräs palvelutalos-
sa asuva rouva unelmoi vielä kerran 
näkevänsä punaisen abessinialaisen 
kissan, jollainen hänellä itsellään oli 

aikoinaan ollut. Pirkanmaan rotukis-
sayhdistyksen kautta löytyi toivotun-
lainen kissa, joka kävi tervehtimässä 
rouvaa. 

Toimintamme on jo huomioitu val-
takunnallisesti, sillä ylen Puoli seit-
semän ohjelma teki unelmatehtaasta 
jutun syksyllä 2016 ja olemme pääs-
seet myös lehtiin ja radioon. Suunnit-
teilla on unelmatehtaan toiminnan 
laajentaminen koskemaan paitsi ym-
pärivuorokautisen hoidon asukkaita, 
myös ikääntyneitä omaishoitajia ja 
-hoidettavia sekä kotihoidon asiak-
kaita.

unelmien toteuttaminen on ollut 
paitsi hauskaa, myös erittäin tar-
peellista. Mukavan tekemisen lisäksi 
ikäihmiset ovat saaneet kokemuksen 
siitä, että heitä arvostetaan edelleen. 
Mielestämme on jo ihan tarpeeksi 
puhuttu hoiva- ja eläkepommeista. 
Haluamme pudottaa unelmapommin, 
joka tekee vanhat ihmiset näkyviksi 
omana itsenään ja aivan yhtä arvok-
kaina kuin kaikki muutkin. Kun haluat 
liittyä yhdistykseen ja olla mukana 
tekemässä hyvää, ota yhteyttä pu-
heenjohtajaan.

unelmatehtaan Facebook-sivu: 
fi-fi.facebook.com/unelmatehdas931

puheenjohtaja Jari Pirhonen, FT, 
Arvokas vanhuus ARVA ry

”uneLmat kantavat 
kaiken ikäisenä” - tuLe 

uneLmatehtaaseen!
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Ryhmä kokoontuu 14.9.-21.12. Pioni-pirtillä
joka toinen viikko torstaisin klo 14.00-15.30.

Ensimmäisellä kerralla 14.9. sovitaan ohjelma.
Vetäjänä FM Anneli Salonen 050 524 8414, salonen.annelis@gmail.com

Kts. tapahtumakalenterista kaikki kokoontumispäivät

tervetuloa!

PIONI-LIIKUNTARYHMÄ
liikunnanohjaaja Sergen
vetämässä hauskassa ja helpossa liikuntaryhmässä
liikut ohjatusti oman kuntosi mukaan, virkistyt ja saat uutta energiaa. 

Tässä ryhmässä liikutaan ilon kautta ja hyvässä seurassa.
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin
klo 11.00-12.30 Tammelakeskuksessa.

RUNORYHMÄ TORNI
kaikille avoin runoryhmä

OSAlliSTuMiSMAKSu VaIN 

5€/KERTA TAi 50€/KAuSi.

Tule 
tutustumaan!

Mikä karkelo maassa, miksi ilmassa soitto?
Se on kevään ja nuoruuden voimien voitto.

Olen tahtonut tutkia taivaan ja maan ja etsiä toden lähteen.
Nyt etsin mä vaan sinun silmiäs ja katson kahtehen tähteen. 

Niin on ihmisajatus kuin savupatsas ikään, 
kun se lähtee nousemaan, ei sitä estä mikään.

-Eino Leino

Kts. 
tapahtumakalenteri,

sivu 17
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www.homeinstead.fi

Luotettavaa ja yksilöllistä 
hoivapalvelua senioreille kotiin

Soita – kerromme lisää puh. 010 850 9520

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

Ajanvaraus (03) 3126 0300             www.erikoiskuntoutus.fi           Koskikeskus 3. krs Hatanpään valtatie 1, Tampere
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PiONi-perheen jäsenmäärä kas-
vaa, ja me yhdistyksenä pyrim-
me vastaamaan jäsentemme 

toiveisiin monipuolistamalla toimin-
taamme tänä syksynä. Otamme mielel-
lämme vastaan uusia ideoita jatkossakin.

Syksyn uutta toimintaa ovat mm. 
Runoryhmä Torni ja Kulttuuri-keski-
viikot sekä ”Kokaten”-lounasryhmä 
naisomaishoitajille. lisäksi Tammelan 
korttelikerho alkaa kokoontua joka 
viikko, muut ryhmät jatkavat toimin-
taansa normaalisti. Muistathan myös 
meidän liikuntaryhmät, joita ammat-
tilaiset ohjaavat!

Miksi toiminnassamme kannattaa olla 
mukana?

Olemme omaishoitajan asialla. Osal-
listumalla vertaisryhmiin ja erilaisiin 
tilaisuuksiin saa paljon ajankohtaista 
tietoa, jota ei ehkä muualta saa. Neu-
vomme ja tarvittaessa otamme selvää 
asioista myös puolestasi.

Omaishoitajatoiminta on vastavuo-
roista tukemista. Vertaiset pystyvät 
samaistumaan toisten kokemuksiin 

TIeToa sy ysKaUdeN UUsIsTa 
ToIMINNoIsTa:

Runoryhmä Tornista, Kulttuuri-
keskiviikoista ja Kokaten 
lounasryhmästä naisomaishoitajille.

Kerromme myös syksyn retkistämme ja 
tapahtumista. Muistutetaan jo pidem-
pään toimineista ryhmistämme. Käsitel-
lään myös muita Pionin ja omaishoitajuu-
den ajankohtaisia asioita. Kahvitarjoilu.

Paikalla Pionin puheenjohtaja
Aarre Alanen

Lämpimästi tervetuloa!

PIoNI-INFo
MA 21.8.2017 klo 11.00

Pioni-kahvilan yhteydessä
(os. Väinölänkatu 15, Tampere)

ja tuntemuksiin, keskustelemalla saa 
energiaa ja voimaantuu. yhdessä jae-
taan keinoja ja vinkkejä omien koke-
musten pohjalta arjessa jaksamiseen. 
Ehkäpä toiminnasta löytyy uusia ystä-
viäkin. Tule rohkeasti mukaan toimin-
taamme!

Kun nyt lukijalla herää mielenkiin-
to Pionin vapaaehtoistyötä kohtaan, 
mitä suuresti toivomme, kannattaa 
tulla PIoNI-INFoon ja ottaa hihasta 
kiinni järjestötyöntekijä Heiniä tai va-
paaehtoistyöntekijä Raijaa. 

Ota siis rohkeasti meihin yhteyttä. Voit 
tulla meille vapaaehtoiseksi satunnai-
sesti, silloin kuin sinulle sopii tai sovi-
taan aikataulut, ja toimit sen mukaan. 
yksi kiva työ voisi olla Pioni-puodista 
huolehtiminen: vapaaehtoistyönteki-
jöiden töiden järjestely ja hinnoittelu, 
pari kertaa kk:ssa riittää, oman aika-
taulusi mukaan. Jos olet mielelläsi 
esittelypöydän takana ”turuilla ja to-
reilla”, meiltä löytyy useammallekin 
henkilölle töitä! Esittelet Pionia ja/
tai myyt Pioni-puodin tuotteita. Eikä 

sinun yksin tarvitse olla, eikä ryhtyä 
mihinkään vapaaehtoistyöhön ilman 
perehdytystä! Pidämme myös huolen, 
ettei sinulle aiheudu kuluja, mm. mat-
kakulut korvataan.

Tapahtumien avustajiakin me kaiva-
taan.

Jo 2.9. Tammelan korttelijuhliin voit 
tulla avustajaksi tai jos olet innokas 
toimistotyöntekijä, jokaiselle löytyy 
kyllä sopivaa tekemistä.

Kaipaamme Kurun ja ylöjärven ver-
taisryhmille ohjaajaa.

Annamme tarvittavan perehdytyksen 
tehtävään, ja olemme tukenasi koko 
ajan. Ensimmäisillä kerroilla olet seu-
raamassa ryhmän toimintaa kanssam-
me.

Pionin vapaaehtoistyö koukuttaa, ko-
kemuksia voi kysyä Raijalta! yhteys-
tiedot saat järjestötyöntekijä Heini 
Alajakulta.

Pioni kasvaa ja kehittyy
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taPahtumakaleNterI
Syksyn 2017 tapahtumia

vertaistukiryhmät

akaan ryhmä
Kokoontumispäivät: 
29.8. Venyttelyjumppaa ja rentou-
tusta
26.9. Visaisia tehtäviä ja bingoa
24.10. yllätysvierailija
21.11. Kivaa tekemistä käsillä
19.12. Pikkujoulut
Joka kerta lisäksi verenpaineen 
mittausta. Ohjelman muutokset ovat 
mahdollisia.
aika: kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 14–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, Kirkkotori 
6, Toijala
Lisätietoja: Tarja Ruusuvuori
040 550 7778
senioritupa@gmail.com

hämeenkyrön ryhmä
Ryhmän ohjaaja tulee joka toinen 
kerta PiONista ja joka toinen kerta
Hämeenkyrön kunnasta.
Kokoontumispäivät:
  24.8. Hämeenkyrön kunta
  21.9. Pioni
19.10. Hämeenkyrön kunta
16.11. Pioni
14.12. Joulujuhla
aika: kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 15.00–16.30
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, 
Tunnelikuja 1, Hämeenkyrö.
Lisätietoja: Pertti lahti
044 377 7174, pertti.lahti@pioniry.fi 
ja Arja Salonen 050 521 5141
arja.salonen@hameenkyro.fi

ikaaListen ryhmä
Kokoontumispäivät: 6.9., 4.10., 1.11. 
ja 13.12.
aika: kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 17.30–19.00,
paitsi joulukuussa kk:n toinen keski-
viikko
Paikka: ika Tupa, Vanha Tampereentie 
6, ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna
040 937 6366
tarna.hannu.p@student.uta.fi

kangasaLan ryhmä
Kokoontumispäivät: 14.8., 11.9., 
9.10., 13.11. ja 11.12.
aika: kerran kuukaudessa maanantai-

sin klo 17.00–18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11, 
Kangasala
Lisätietoja: Juha luoto 0400 766 839

kihniön ryhmä
Kokoontumispäivät: 29.9., 27.10.
24.11. pikkujoulu
Ke 20.9. vierailu Tampereelle
aika: kuukauden viimeinen perjantai 
klo 17.30–19.00
Paikka: Terveystalo (Touhula), Kihni-
öntie 71
Lisätietoja: ohjaajat Hillevi Karppinen 
ja leila Pusa 0400 839 756 
leila.pusa@pihlajalinna.fi

kurun ryhmä
Kokoontumispäivät: 21.8., 18.9., 
23.10., 20.11. ja 29.11.
23.10. Kinestetiikan kurssi, vetäjänä 
Anitta Tanttu, Pionista mukana pj. 
Aarre Alanen
29.11. klo 11.30–14.00 joulujuhla 
yhdessä srk:n kanssa
seurakuntatalon salissa
aika: kerran kuukaudessa maanantai-
sin klo 12.00–14.00, paitsi marraskuu, 
jolloin kaksi kokoontumista sekä 
joulukuu, jolloin ei ole kokoontumista
Paikka: Kurun seurakuntatalon ala-
kerran kokoushuone, Kirkkotie 2
Lisätietoja: Heini Alajakku
045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

LemPääLän ryhmä 
Kokoontumispäivät: 4.9., 2.10., 6.11. 
ja 4.12.
aika: kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 15.00–16.30
Paikka: Vanhustyönkeskus, Himmin-
sali, Himminpolku 6, lempäälä
Lisätietoja: Pekka Kankkonen
044 508 8329
pekka.kankkonen@gmail.com
ja Riitta Aavajoki 040 742 4026

mänttä-viLPPuLan 
ryhmä
Kokoontumispäivät: ilm. myöh.
aika: ilm. myöh.
Paikka: ilm. myöh.
Lisätietoja: Omaishoidon ohjaaja 
Johanna Peippo 044 358 0001
johanna.peippo@mantanterveys.fi

oriveden ryhmä
Kokoontumispäivät: 30.8., 27.9., 
25.10. ja 29.11.
Joulukuu ilmoitetaan myöhemmin.
aika: kuukauden viimeinen keskiviik-
ko klo 12.30–14.00.
Paikka: Oriveden palvelutalo, Takka-
huone, Eerolantie 2, Orivesi
Lisätietoja: irmeli Nylander
050 300 3155 irmeli.nylander@evl.fi 
ja Heini Alajakku 045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

PirkkaLan ryhmä
Kokoontumispäivät: 12.9., 10.10., 
7.11. ja 12.12.
aika: kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 17.30–19.00
Paikka: Pirkkalan seurakuntakeskus, 
Perkiöntie 40, Pirkkala
Lisätietoja: Riitta Kuismanen
040 568 7936
riitta.kuismanen@gmail.com

sastamaLan ryhmä
Kokoontumispäivät: 29.8., 28.9., 
26.10., 30.11. ja 14.12.
Ti 29.8. klo 12.00 Kokoontuminen 
Rudolfin keitaalla, Kukkatie 19
Su 26.11.Omaishoitajien kirkkopyhä. 
Messu Tyrvään kirkossa. 
To 14.12. Pikkujoulu klo 15.00 Servi 
Hopunkallion ravintola, Hoitokatu 6A
Seuraa Alueviestin järjestöpalstaa, 
jossa ilmoitamme ryhmän toimin-
nasta.
aika: kuukauden viimeinen torstai klo 
13.00–15.00, paitsi elokuu ja joulu-
kuu, lisäksi kirkkopyhä marraskuussa
Paikka: Pyymäen Konditoria, kokous-
tilat, Onkiniemenkatu 6, Sastamala
Lisätietoja: Annikki Vuorenoja
040 595 9914 

tamPereen ”kokaten” 
- Lounasryhmä 
naisomaishoitajiLLe
uusi vertaisryhmä naisomaishoitajille 
ja hoitosuhteensa päättäneille,
omavastuu 3€ / kerta.
Infotilaisuus ma 21.8. klo 11.00 Pio-
ni-kahvion yhteydessä.
Katso sivu 29.
Kokoontumispäivät: 7.9., 5.10. ja 2.11.
5.12. klo 12:00–14:00 Pioni-pirtillä 
itsenäisyysjuhlavastaanotto
aika: kuukauden ensimmäinen torstai 
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klo 11.30–13.30
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Heini Alajakku
045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

tamPereen ukkoryhmä 
Kokoontumispäivät: 
31.8.,14.9.,12.10., 9.11. ja 5.12.
31.8. Venetsialaiset Rudolfin Keitaal-
la, sitä ennen tutustuminen Pyhän 
Olavin kirkkoon (ks. tarkempi ilmoi-
tus & ohjelma s. 27). 
14.9. klo 16–18 Mato-onginta-
tapahtuma (säävaraus) Tammerkos-
ken pohjoispäässä Näsijärven rannal-
la. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Pekka Kankkonen 044 508 8329. 
12.10. klo 17–18.30 Tutustuminen 
Näsilinnaan (os. Milavidanrinne 8), 
jossa opastettu yleisesittely & von 
Nott beckit – Tampereen kosmopo-
liitit. 
9.11. Tutustuminen Kontukotiin ja 
Kotohelppiin Koukkuniemen alueella, 
os. Rauhaniementie 19. 
5.12. klo 17–18.30 Pikkujoulu, paikka 
ilmoitetaan myöhemmin (Huom.! 
tiistai).
Lisätietoja: Pertti lahti
044 377 7174 pertti.lahti@pioni.ry

teiskon ryhmä 
Kokoontumispäivät: 23.08, 20.9., 
25.10. ja 22.11.
Joulukuun kokoontumisesta joulujuh-
lan merkeissä ilmoitetaan myöhem-
min.
aika: kuukauden kolmas keskiviikko 
klo 14.00–15.30
Paikka: Teiskon seurakuntakoti, Teis-
kon Kirkkotie 113
Lisätietoja: Pirjo Torikka
050 563 3724, Aarre Alanen
040 839 0336

vaLkeakosken ryhmä
Kokoontumispäivät: 4.9., 2.10., 6.11. 
ja 4.12.
aika: Kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 18.00–19.30. 
Paikka: Päiväkeskus Mielikki, Kirkko-
tie 6, Valkeakoski 
Lisätietoja: ohjaaja Martti Heikkinen 
0400 834 835
martti.heikkinen35@gmail.com

venäjänkieLinen 
ryhmä 
Ei kokoontumisia syksyn 2017 aikana.
Pyrimme jatkamaan toimintaa kevään 
2018 aikana.
Lisätietoja: Heini Alajakku
045 875 1417

pioni.toimisto@gmail.com

yLöjärven ryhmä
Kokoontumispäivät: 20.9., 4.10., 1.11. 
ja 13.12.
aika: kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 10.15–11.45 paitsi syyskuu, 
jolloin kolmas keskiviikko
Paikka: ylöjärven seurakuntakeskus, 
Kirkkotanhuantie 1, Tähkäpäät-ryh-
män yhteydessä
Lisätietoja: Heini Alajakku
045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com
Hoidettava voi samanaikaisesti osal-
listua Tähkäpäät-ryhmän toimintoihin.

hengeLLiset ryhmät

LemPääLän 
hengeLLinen 
keskusteLuPiiri
Kokoontumispäivät: 4.9., 25.9., 
16.10., 6.11. ja 27.11.
aika: Klo 16.30–18.00
Paikka: Ehtookoto, Katepalintie 9, 
lempäälä
Lisätietoja: leena laine
044 583 2334 ja Markku laine
050 592 6916 hoitolat@gmail.com

tamPereen 
hengeLLinen 
keskusteLuPiiri
Kokoontumispäivät: 6.9., 20.9., 4.10., 
18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
aika: Joka toinen keskiviikko klo 
14.00–15.30
Paikka: PiONi-pirtti, Väinölänkatu 15, 
Tampere
Lisätietoja: Pirkko ja Veikko Vepsäläi-
nen 044 356 3942 
veikko.vepsalainen@gmail.com

Liikuntaryhmät

tamPereen Pioni-
Liikuntaryhmä
aika: 6.9.–13.12. keskiviikkoisin klo 
11.00–12.30
Paikka: Tammelakeskus, itsenäisyy-
denkatu 21, Tampere
Lisätietoja: liikunnanohjaaja Serge 
Tcheuffa 044 994 4834
sergonomia@sergonomia.fi
Osallistumismaksu 5 € /kerta tai 50 € 
/ kausi. Katso sivu 13.

vaLkeakosken 
omaishoitajien 
jumPPa/haka-gym
Tarkemmat tiedot täsmentyvät myö-
hemmin. Tiedotamme lisää teksti-
viestein ja 1.9. paikallislehdessä.

Lisätietoja: Martti Heikkinen 
0400 834 835 
martti.heikkinen@gmail.com

muut ryhmät

kuLttuuri-keskiviikot
Pionin uutta toimintaa, kokoontumi-
set ovat avoimia kaikille.
Kokoontumispäivät: 30.8., 27.9., 
25.10., ja 29.11. 
30.8. klo 12.00 Vierailu Työväenmu-
seo Werstaaseen (ilmainen),
mahdollisuus omakustanteiseen 
kahvitteluun. 
Joulukuu sovitaan myöhemmin.
aika: kuukauden viimeinen torstai
Lisätiedot: Heini Alajakku
045 8751417
pioni.toimisto@gmail.com
Katso sivu 25. 

runoryhmä torni
Kaikille avoin runoryhmä, ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla sovitaan 
ohjelma.
Kokoontumispäivät: 14.9., 28.9., 12.10., 
26.10, 9.11., 23.11., 7.12. ja 21.12.
aika: joka toinen torstai klo 14.00-
15.30 (14.9.–21.12)
Paikka: PiONi-pirtti
Lisätiedot: vetäjä FM Anneli Salonen 
050 524 8414 
salonen.annelis@gmail.com
Katso sivu 13.

tammeLan 
kortteLikerho
Tapaamiset ovat avoimia kaikille. 
Kokoontumispäivät: 8.8.,15.8., 
22.8., 29.8., 5.9.,12.9.,19.9., 26.9, 
3.10.,10.10.,17.10., 24.10., 31.10., 
7.11.,14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 
12.12. ja 19.12.
aika: joka tiistai klo 14.00–15.30
Paikka: PiONi-pirtti, Väinölänkatu 15, 
Tampere
Lisätietoja: Heini Alajakku
045 875 1417
pioni.toimisto@gmail.com

Pioni-kahvio 
Avoinna 7.8.–18.12. maanantaisin klo 
11.00–13.00 PiONi-pirtillä (Väinölän-
katu 15, Tampere). 
Ma 7.8. uusi työntekijä Heini tarjoilee 
kahvia vohveleiden kera
Ma 21.8. klo 11.00 Pioni-info syksyn 
toiminnasta ja ajankohtaista asiaa 
omaishoitajuudesta, pj. Aarre Alanen.
Ma 27.11 Omaishoitajaviikon kakku-
kahvit
Ma 18.12. PiONi-KAHViO jouluissa 
tunnelmissa
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Tullintorin
Apteekki

puhelin 03 384 0600

2. krs

Shop & Wellness
ma-pe 8-18 la 10-14

www.tullintorinapteekki.fi

Hain Pioniin Osuuspankin kaut-
ta, joka myös rahoitti työjak-
soni Pionissa. Olin aiempina 

kesinä hakenut työpaikkaa, mutta ei 
ollut napannut. Nyt sain kuitenkin 
kutsun työhaastatteluun. Minulla oli 
aikaisemmalta pohjalta yksi työhaas-
tattelu takana, joten jännitti hieman. 
Haastattelu oli mennyt hyvin ja sain 
soiton Pionista. Kun kuulin tulleeni va-
lituksi, olin iloinen ja otettu.

Ensimmäinen työpäivä sujui hyvin. 
Työtehtäviini kuului toimistotyösken-
telyä kuten exel- ja wordtiedostojen 
laadintaa. Tutustuin toimitus- ja tie-
dotustyöhön viestintävastaava Aulik-
ki Järvinen-Nummen asiantuntevalla 
opastuksella. Opin valtavasti ja Pionis-
sa oikein imin osaamista, joten seuraa-
vissa tehtävissä olen jo paljon itsevar-
mempi ja osaavampi.

Toki oli hieman ”vaatimattomam-
piakin” töitä, mutta mielelläni tartuin 

niihinkin: postitin ja pakkasin suuret 
määrät kirjekuoria alkuviikosta. Myö-
hemmin siivosin keittiötä, pesin ikku-
noita ja järjestelin varastoa. Sain myös-
kin valmista ruokaa ja paistoin lettuja 
tarjottavaksi Korttelikerhon grand old 
ladyille ja herroille. letut olivat tosi 
menestys ja olin hyvin otettu, että ne 
maistuivat arvokkaalle väelle!

yksi huippuhetkistäni oli, kun pääsin 
mukaan Pioni ry:n ”Rantakoivun alla” 
-kesäjuhlaan Parkanon Käenkoskelle.   
Aulikki laittoi minut toimitustyöhön 
eli valokuvaamaan tapahtumia – se oli 
minulle, valokuvausta harrastaneelle 
– mieluista. Sain olla myöskin auttele-
massa lipunmyynnissä sekä tikanheit-
tokilpailun tuomarina. Kesäpäivä oli 
suotuisa ja ruokakin oli erinomaista. 
Käenkosken matka tarjosi minulle mu-
kavan vaihtoehtoisen työpäivän jäse-
nien ja työntekijöiden seurassa.

Työjaksoni oli paitsi erittäin mukava, 
niin myös hyödyllinen ja tosi opetta-
vainen. yleisesti ottaen sain hyvän pe-
rehdytyksen yhdistyksen toimintaan 
ja ylipäätään paljon tietoa siitä, miten 
yhdistyksissä toimitaan. Olen kiitolli-
nen Osuuspankille tämän mahdollis-
tamisesta ja erityisesti Pionin työn-
tekijöille, koska he tarjosivat minulle 
mahtavan työilmapiirin ja opettivat 
minua paljon. Mahtavatko tulevat ke-

Terve! Olen Heini Alajakku, 
vammaistyöhön suuntautunut 
lähihoitaja ja kosmetologi. 

Aiemmin olen työskennellyt kehitys-
vammaisten asumispalveluyksiköissä 
ja työtoiminnassa sekä tehnyt monen-
moista muuta työtä aina maatalouslo-
mituksesta kirpputorin kassalle. Nyt 
olenkin mielenkiinnolla hyppäämässä 
mukaan Pionin joukkoihin pääasialli-
sena työnäni vapaaehtoistyön koor-
dinointi. Olen kotoisin Pohjois-Poh-

janmaalta, mutta monien mutkien 
kautta päätynyt Kangasalle asumaan 
perheeni kanssa. Harrastan vanhasta 
uudeksi tuunausta,  käsitöitä, leivon-
taa, ruoanlaittoa ja lenkkeilyä. Puhun 
sujuvasti Kainuun-, Oulun- ja Tam-
pereen murretta. Minun on kuvailtu 
olevan aurinkoinen, iloinen, ahkera ja 
tomera. 

Nähdään! Terveisin, Heini 

heini aLajakku – uusi työntekijä esittäytyy 

PIONIlla oli jälleen ilo saada STEAn rahoitus ”Paikka auki nuorelle”. Tehtävään valit-
tiin Heini Alajakku, joka on aloittanut työssään 1.8.2017. Pioni-perhe toivottaa uuden 

työntekijämme tervetulleeksi! Annetaanpa Heinin esitellä itsensä.

onni PaLviainen – oPiskeLija kesätöissä

tOImItukseN 
jälkIkIr jOItus: 
OP-Tampere maksoi yhden nuoren ke-
sätyöntekijän palkan Pioni ry:lle. Kaik-
kiaan saatiin 65 hakemusta. Valituksi 
tuli Onni Palviainen. Onni työskenteli 
ahkerasti monissa Pionin tehtävissä. 
Tutuksi tulivat toimistotyöt, Kortteli-
kerhon kokoontumiset, postitus ja keit-
tiöhommatkin kahvinkeittoineen sekä 
varastotilojen järjestelyt. Me pidimme 
Onnista: hän  on ahkera ja aikaansaava, 
oppivainen ja tarttui työhön kuin työ-
hön ripeästi. Meitä ilahdutti erityisesti 
se, kun Onni sanoi oppineensa arvok-
kaan asian – sen, mitä monet nuoret 
eivät tiedä: että eri-ikäiset voivat vaih-
taa keskenään kaikenlaista arvokasta 
tietoa ja kokemusta! Odotammekin, 
että jatkossakin Pioni-pirtillä ONNi 
poikkeaisi usein!

sätyöpaikkani pystyä enää tarjoamaan 
yhtä kiinnostavaa tekemistä ja oppi-
misen mahdollisuutta kuin Pioni – jää 
nähtäväksi. Sain viettää ikimuistoisia, 
unohtumattoman hauskoja hetkiä sekä 
henkilökunnan että yhdistyksen toi-
mintaan osallistuvien kanssa: 

Pionin ilmapiiri on tosi lämminhen-
kinen ja mukava!

Terveisin, Onni 
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Hei alle 18-vuotiaan omaishoitaja

Kotineuvolan työntekijät ovat 
käytettävissänne silloin kun teillä on tarve 

omaishoidon vapaalle. Hoito tapahtuu 
lapselle tutussa ympäristössä – omassa 

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

ammattilaisia, joilla on kokemusta erilaisista 
lapsiperheistä. Olemme omaishoidon 

palvelusetelin palveluntuottajana 
Tampereella sekä Pirkkalassa.

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

www.kotineuvola.fi
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Jokaisessa perheessä on tilan-
teita, joissa elämä vaatii yhdis-
tämään ja kokoamaan henkiset 

ja aineelliset voimavarat, perheen 
asioiden tolalleen saamiseksi. Kriise-
jä tulee kaikenlaisia ja silloin jokaisen 
taidot, suhteet ja yhteydet, joita itse 
kukin on solminut, hyödynnetään. 
Näin toimii myös Pioni-perheemme, 
johon ei synnytä: tähän voi liittyä ja 
perheen yhteyttä hyödyntää kukin 
tarpeittensa mukaisesti.

Onkin suuri ilo, apu ja hyöty, kun 
perheemme on laajentuessaan (yli 
500 jäsentä) ja ikääntyessään (10 
vuotta) koonnut ison kokemustieto-
pankin ja laajan vertaistukijoukon. 
Tämä tieto- ja taitomäärä tulee esiin, 
kun elämässä kohtaa heitä, joilla asiat 
ovat rempallaan tai osaamista puut-
tuu. Pelkästään monet neuvottelut 
ja lukemattomat yhteydet päättäjiin 
Pionin ja jäsentemme taholta ovat 
saaneet aikaan parannuksia. Myös 
suhtautuminen omaishoitajiin on mo-
nella tapaa muuttunut suopeammaksi 
ja myötämielisemmäksi.

Omalla kohdallani olen oppinut toi-
mimaan tavalla, jossa eri tilanteissa 
osaa jo asennoitua ja käyttäytyä si-
ten, että asiat sujuvat. Tästä sain esi-
merkin tällä viikolla marketissa käy-
dessäni, kun kohtasin tuttavan. Hän 
oli tuohtunut saamastaan kohtelusta 
naapuriensa ja erään kunnan viran-
omaisen kanssa. Vaikka kuinka yritin 
selittää, että tämä voidaan kääntää 
hyödyksi, ei viesti mennyt läpi. ihmi-
nen jatkoi matkaansa katkerana ja pa-
hoilla mielin.

Olkaamme edelleen toisillemme 
avuksi, rohkaistaan ja kannustetaan 
toisiamme. yhdessä voimme purkaa 

pahaa mieltä, opitaan toisten ko-
kemuksista ja saadaan asiat täten 
sujumaan. Perheessä on voimaa! Et 
ole koskaan yksin, kun kuulut Pioni-
perheeseen. loppukesästä toiminta 
jälleen alkaa. Pidä omalta osaltasi yh-
teyttä! 

Kokemuskouluttaja ja omaishoitaja 
Veikko Vepsäläinen

Perheessä ON vOImaa!

Uusi työntekijämme Heini tarjoaa syksyn 
ensimmäiset kahvit vastapaistettujen 

vohveleiden kera ma 7.8. klo 11:00 alkaen.

Tervetuloa!

maanantaisin kello 11:00 -13:00
PIONI-kahvio

Olkaamme 
edelleen 

toisillemme 
avuksi, 

rohkaistaan ja 
kannustetaan 
toisiamme. 
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Näsilinnankatu 22 A
www.ai-ai.fi

FYSIO-
TERAPIAN 
LISÄKSI 
ME HOIDAMME
• kipua laserilla ja
 akupunktiolla
• jumiutuneita lihaksia
 erilaisilla hieronnoilla
• turvotuksia lymfahoidolla

AJANVARAUS

03-2145288

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

Se paras kuntoutuspaikka!
Tarjoamme laadukkaita kuntoutuspalveluja mm. 
Kelan, vakuutusyhtiöiden, terveydenhuollon ja 
Valtiokonttorin maksusitoumuksilla sekä itse 

maksaen. Kuntoutustyömme nojaa osaamiseen, 
asiakaslähtöisyyteen ja terveydenhuollon toimi-

joiden väliseen hyvään yhteistyöhön. 

 • Yksilöllinen kuntoutus
 • Sairausryhmäkohtaiset kurssit
 • KIILA-kuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Sotaveteraanien, -invalidien ja lottien  
   kuntoutus
 • Lasten perhekurssit
 • Nuorten ja nuorten aikuisten 
   kuntoutuskurssit

Hakuohjeita ja lisätietoja saat 
kuntoutussihteeri Tarja Lammilta:  

p. 050 394 7524 
Myös

lomat ja  
virkistys-
päivät!

Vahva kuntoutusosaaminen, 
mukava miljöö ja sympaattinen 
ilmapiiri tukevat kuntoutumista 

Kankaanpäässä.
  Suverena Oy

tarjoaa

 monipuolisia kotipalveluita

 kotisairaanhoitoa

          Pirkanmaan alueella.

          sh Mariaana Aartoranta

          p. 0400 219819

          suverena@suverena.fi

          www.suverena.fi

Ammattitaito ja lämmin kohtaaminen!

  Suverena Oy
tarjoaa

 monipuolisia kotipalveluita

 kotisairaanhoitoa

          Pirkanmaan alueella.

          sh Mariaana Aartoranta

          p. 0400 219819

          suverena@suverena.fi

          www.suverena.fi

Ammattitaito ja lämmin kohtaaminen!
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Jotta kykenisi osallistumaan 
omaa elämäänsä koskevaan 
päätöksentekoon, on hallitta-

va riittävä tietotekninen osaaminen. 
Palvelujen ja tiedonkulun digitalisoi-
tuminen uhkaakin sulkea osan väes-
töstä yhteiskunnan ulkopuolelle. Olisi 
mahdollistettava tarvittavat tiedot eri 
vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. 

ikäihmisillä on vaara syrjäytyä, sillä 
heidän kykynsä hyödyntää uusia jär-
jestelmiä heikkenee. Teknisten sovel-
lusten pitäisi olla eettisesti kestäviä 
myös vammaisille ja maahanmuut-
tajille. Edellyttävätkö järjestelmät 
sujuvaa kielitaitoa, riittävää kykyä 
hahmottaa palvelujärjestelmän koko-
naisuus, kykyä päivittää tietokonee-
seen uusia sovelluksia ja tiedostaa 
mahdolliset tietoturvauhkat? 

Tuotteiden ja palvelujen suunnit-
telussa on lähdettävä käyttäjän tar-
peista. Käyttäjiä ei saa syyttää muu-
tosvastarinnasta, kun ongelma onkin 
toimimattomissa sovelluksissa. Tutki-
musten mukaan ikääntyvät haluavat 
käyttää teknologiaa, mutta sen pitää 
olla helppokäyttöisempää. laite ei 
saisi mennä sekaisin, kun vahingossa 
painaa väärästä napista.

Teknologian tulisi edistää ja täy-
dentää ikäihmisten kanssakäymistä 
eikä korvata niitä. ikäihmiset kaipaa-
vat - kuten me kaikki - kontaktia toi-
seen ihmiseen. Ehkä yksi syy jonottaa 

pankkiin maksamaan laskunsa onkin 
kontakti toiseen ihmiseen? ikävä vaan, 
että he siitä hyvästä maksavat suuret 
palvelulisät ja joutuvat tulemaan tak-
silla, koska muu kyyti ei onnistu. 

Ohjaako ikääntyvä elämäänsä itse 
omilla valinnoillaan vai ohjaavatko 
sitä yhteiskunnan rakenteet ja järjes-
telmät? Palvelujen sähköistyminen 
rajaa jo osaltaan eri vaihtoehtoja. Pys-
tyvätkö kaikki valitsemaan tarjotuista 
vaihtoehdoista tai  saavatko riittä-
västi tietoa valintojensa pohjaksi?

Dementoituminen murentaa ikään-
tyvän toimijuutta ja hänen oikeudelli-
nen toimintakykynsä heikkenee. Hän 
saattaa sen vuoksi sitoutua oikeus-
toimiin, joiden merkitystä ei kykene 
ymmärtämään ja jotka voivat olla hä-
nelle vahingollisia. Dementoitunut-
ta voidaan helposti käyttää hyväksi. 
Myös järjestelmä itsessään saattaa 
vaarantaa ikääntyvän oikeuksia, sillä 
tietojärjestelmät eivät taivu diagn-
osoimaan henkilön kykyä tehdä va-
lintoja.

Teknologia etenee huimin hyppäyk-
sin ja harvalla meistä on kykyä pysyä 
perässä. On lyhytnäköistä ajatella, 
että ongelma poistuu, kun nykyinen 
tekniikkaa taitamaton ikäpolvi pois-
tuu keskuudestamme. Samanaikaises-
ti me kaikki vanhenemme ja toimin-
takykymme laskee. Näkö heikkenee, 
hienomotoriikka hidastuu, muisti 

pätkii ja jo opitutkin taidot alkavat 
rapautumaan saati että kykenisimme 
oppimaan uusia teknologioita. Joten 
aina tulee olemaan sukupolvi, joka ei 
kykene tekniikan avulla hoitamaan 
asioitaan ja jää kehityksestä jälkeen. 

Miltäpä kuulostaisi yhteiskunta, jos-
sa ikääntyville, vammaisille ja maa-
hanmuuttajille määrätään edunval-
vojat, perusteena kyvyttömyys toimia 
järjestelmässä, joka on luotu tekniik-
kaa hallitsevien ehdoilla?  

ikääntyneet syrjäytyvät 
tekniikan kiLPajuoksussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon opettaja 
Riitta Kuismanen, Pirkkala
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Majoitus alk.

199€
3vrk/hlö/2hh

Varaa: p. 044 7476 560
Lomaile kylpylähotelli Kunnonpaikassa 
parhaiden palveluiden äärellä!
Kolmen yön majoituspaketti Kunnonpaikassa sisältää 
aamiaiset, päivälliset sekä kylpylän ja kuntosalien vapaan 
käytön. Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä. 

Tutustu meihin lisää: www.kunnonpaikka.com

Vain 
10min 

Kuopion 
torilta!

OMAA AIKAA
KUOPION KUPEESSA

Varaa myyntipalvelustamme ja mainitse 
tunnus ”OMAISHOITAJA”. 

Tarjous on voimassa 23.12.2017 asti.

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

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela | www.kunnonpaikka.com

HARMONIAN HEMMOTTELEVAT HOIDOT     |    FYSIOKLINIKAN LAADUKKAAT PALVELUT
NELJÄ KUNTOSALIA    |    KYLPYLÄN POREET    |    SAVUSAUNAILLAT MAANANTAISIN

TANSSIT RAVINTOLASSA    |    VIIKOITTAIN VAIHTUVA VAPAA-AJANOHJELMA 
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Opaste-hankkeen väki kahvittelemassa Pioni-Pirtillä työprojektin alkaessa kesällä 2017. vasemmalta: kehit-
tämispäällikkö riitta kuismanen, PIONI ry:n puheenjohtaja aarre aarne alanen, hankepäällikkö Pertti lahti 
ja hankekoordinaattori hannele jokela.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry 
PiONi:ssa on alkamassa 3,5 
vuotta kestävä ”Omaishoidos-

ta pienin askelin työelämään” -hanke 
(OPASTE). Hankkeen tarkoituksena 
on omaishoitosuhteesta luopumassa 
olevien työikäisten omaishoitajien 
tai sellaisten omaishoitajien, joilla 
on mahdollisuus työskennellä esi-
merkiksi osa-aikatyössä tai yrittäjänä, 
tunnistaminen ja heidän toimintaky-
vyn, elämänlaadun sekä jaksamisen 
parantaminen. usein nämä henkilöt 
ovat (pitkäaikais)työttöminä tai työ-
markkinoiden ulkopuolella. Hankkeen 
toiminnoilla kehitetään kohderyhmän 
työelämässä pysymiseen tai sinne pa-
laamiseen vaikuttavia ominaisuuksia.

Hankkeen yleisenä päätavoitteena 
on vahvistaa kohderyhmään kuulu-
vien henkilöiden aktiivista toimijuut-
ta, työkykyä ja työmarkkinavalmiuk-
sia joko välillisesti tai välittömästi. 
Tavoitteena on yleisesti ottaen osal-
lisuuden, toimintakyvyn ja elämänti-
lanteen parantaminen sekä parempi 
jaksaminen.

Keskeisenä tavoitteena on myös 
henkilökohtaisen tuen ja valmen-
nuksen kautta autttaa ihmisiä selät-
tämään omaishoitajuuden työllisty-
miseen tuoma haaste ja löytämään 
omaishoitajuuden kautta saatu osaa-
minen ja ”hiljainen” tieto, jolla on 
käyttöä työmarkkinoilla. 

On syytä nostaa esiin työn/työttö-
myyden ja työelämän yhteensovitta-
misen ongelmatiikka, johon OPASTE 
-hankkeen aikana on tarkoitus paneu-
tua. Omaishoidon ja työttömyystur-
van yhteensovittamisessa on aivan 
liian paljon ongelmia. Myös työn ja 
omaishoidon yhteensovittamiseen 
liittyvissä tiedotuskäytännöissä on 
paljonkin kehitettävää. Esimerkiksi 
työlainsäädännön mahdollistamista 
joustoista pitäisi työpaikoilla tiedot-
taa nykyistä paremmin, jotta työnte-
kijät pystyvät niitä myös käyttämään.

Hanke kuuluun STEA:n Toimintaky-
ky kuntoon -avustusohjelmaan, jossa 
työikäisten toimintakykyä pyritään 
parantamaan (Suomi 100 -avustus-
ohjelmat). Avustusohjelman kohde-

ryhminä ovat työikäiset suomalaiset, 
joiden toimintakyky on heikentynyt 
sairauden, vamman, osattomuuden, 
huono-osaisuuden tai vaikeiden elä-
mänkokemusten seurauksena. Tyypil-
lisenä esimerkkinä ovat pitkäaikais-
työttömät, joiden toimintakyky on 
vakavasti heikentynyt ja työelämään 
paluu on vaikeutunut.

Hankehenkilöstö muodostuu tiimis-
tä, johon kuuluvat hankekoordinaat-
tori (sosionomi) Hannele Jokela, ke-
hittämispäällikkö (sosiaalipsykologi) 
Riitta Kuismanen ja hankepäällikkö 
(KM) Pertti lahti.

Hankkeen kuulumisista tiedotetaan 
mm. tulevissa jäsenlehdissä hankkeen 
toimintojen käynnistyttyä. Hanke on 
aloittanut toiminnan heinäkuun 2017 
alusta ja se kestää 31.12.2020 asti.

Hankepäällikkö, KM,
organisaatiokonsultti Pertti Lahti

”omaishoidosta Pienin askeLin työeLämään”
oPaste -hanke
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UUtta pionissa:
KULttUURi-KEsKiViiKot

Hei! No nyt on uutta Pionissa. Alamme tehdä kaikille avoimia tutustumiskäyn-
tejä museoihin, gallerioihin, teatterin kulisseihin sekä muihin haluttuihin kult-
tuurikohteisiin. PIONI-Pirtille tulee kulttuuripuolen vierailijoita kertomaan oman 
alansa kuulumisia.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 12.00. Kokoontumisaika vaihtelee oh-
jelmasta riippuen. Ensimmäinen kokoontuminen on ke 30.8., jolloin vierailem-
me Työväenmuseo Werstaalla (ilmainen käynti). 

Werstaan kahvilassa on mahdollisuus omakustanteiseen kahvitteluun tai 
lounaaseen. Tapaamme tuolloin Pionin edessä (Väinölänk 15, Tre), josta käve-
lemme yhdessä Heinin kanssa Werstaalle. Voit myös mennä itse museolle, jos-
sa Leo odottaa sinua. Muut kulttuurikeskiviikot ovat : 27.9., 25.10. ja 29.11.

Vetäjänä: Heini Alajakku 045 875 1417
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Tarjoamme Pirkanmaan alueella hoiva- ja siivouspalveluita kaikenikäisille. 

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

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

Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia. 
Vuonna 2017 kotitalousvähennys on 50 %. 

LA 2.9. KLO 10.00-16.00
Pioni-pirtillä, Väinölänkatu 15, Tampere

Meillä on avoimet ovet:
Toiminnan esittelyä ja sisäcurlingia
Renkaanheittoa, pelejä ja leikkejä 

Pyöritä Onnenpyörää – voita hyviä palkintoja
Myymme mehua, kahvia, teetä, pullia sekä makkaroita

Pioni-puoti avoinna – hanki käsitöitä ja leivonnaisia!
Ainutlaatuinen Pioni-kirppis avoinna! Hae antikvariaatin aarteita myös ilmaiseksi!

Tervetuloa!
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kortteLikerho

ohjeLma

• Mukavaa yhdessäoloa ja ajatusten vaihtoa
• LÄHTÖ: PIONIN edestä
to 31.8. kello 12:15 ja 
Treen Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä
kello 12: 30
• Opastettu tutustuminen
Pyhän olavin kirkkoon klo 14 alkaen

Hoito-Veljien Venetsialaiset
31.8.2017

MuKAAN PÄÄSevÄT 
NyT NaIseTKIN, 

PoIKKeUKseLLIsesTI ; ) !

venetsialaisten hinta vain 45 €
(35 € omalla autolla tuleville)

ilmoittautuminen to 24.8.2017 mennessä aulikki järvinen-nummi pioni.aulikki@gmail.com
050 555 00 14 tai Leo Levanen pioni.leo@gmail.com 045 181 73 11

tervetuloa!
Rudolfin Keidas,

kukkatie 19 38250 roismala

Aktiivisesti toimiva Korttelikerho on 
toiminut tauotta jo kolme vuotta. 
Osallistujien toiveesta Korttelikerho 
kokoontuu jatkossa 

JoKa VIIKKo, TIIsTaIsIN KeLLo 14:00

Mukaan pääsee jokainen halukas tu-
lemalla Pionipirtille, Väinölänkatu 
15:een. Syyskaudella on luvassa kiin-
nostavia vierailijoita. Heini ja leo ve-
tävät leppoisaan tyyliin kerhoa. Eipä 
unohdeta hyvää kaffetta, maistuvia 
kahvileipiä ja kivaa yhdessäoloa! 

tervetulOa!

Kello 15.30 alkava ylellinen menu
Rudolfin Keitaalla sisältää:

Rosvopaistia, 
savulohta,
Perunoita,

Bearnaisekastiketta,
Herkullisia salaatteja,
Leipä, voi ja levitteet,

Kotikalja ja vesi,
Nokipannukahvit räiskäleiden kera
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www.tammenlehvakeskus.fi
Tammenlehväkeskus Oy, Kenttäkatu 17, 33500 Tampere

Kauniin luonnon ympäröimässä Tammenlehväkes-
kuksessa on maistuvat ateriat omasta keittiöstäm-
me ja esteettömät pesutilat. Meillä omaishoidon 
osa-vuorokautinen vapaa palvelusetelillä.

Otahan 

yhteyttä!

Aitoa välittämistä 

ystävällistä palvelua ja turvallista 
lähimmäisen hoivaa, laadukasta 

puhtautta kotiinne tai luotettavaa 
saattajaa menoihinne. Näitä palveluja 
ja paljon muuta löydätte Kotipalvelu 

Empatiasta asiakasystävällisin hinnoin.

Otamme vastaan myös kaikkien 
ikäryhmien omaishoidon tuen 

osavuorokautisen hoidon 
palveluseteleitä.

Sanna Luoma / Kotipalvelu Empatia
0445311115

s.m.luoma@suomi24.fi

www.kotipalveluempatia.fi
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Kokaten - lounasryhmä nais-
omaishoitajille

Naisomaishoitajille tarkoitettu uudenlainen vertaisryhmä, jossa yhdessä valmistetaan 
nopeaa & hyvää lounasta (n. 30min.) esim. ruokaisa salaatti/suolainen piiras/lämpi-
mät voileivät ja tietysti kahvi/tee jälkiruoaksi. Omavastuu on 3 €/kerta.

Nautimme lounaan käsitellen samalla omaishoitajuuteen liittyviä asioita tavallisen 
vertaisryhmän tavoin. Vertaisryhmä muovautuu ryhmäläisten toiveiden mukaiseksi.

Huomaa, että ensimmäisellä kerralla toivomme ilmoittautumisia Heinille (ruokailua 
varten). Teemme aina laktoositonta ruokaa, ilmoitathan muut erityisruokavaliot.

Tapahtumakalenterista sivulta 16 löydät kaikki kokoontumispäivät.
Kuulet myös PiONi-iNFOssa lisää.

alk. 7.9.2017 klo 11.30-13.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Lämpimästi tervetuloa!
ohjaajina Heini ja Raija

045 875 1417 / Heini Alajakku

Pioni-perhe kiittää sydämellisesti
yhteistyötahoja, tukijoita ja jäseniään. 
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SiSeKo Oy    Siivikkalan seniorikodit 
 

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

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

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

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

Otathan yhteyttä mikäli kiinnostuit, niin sovitaan aika tutustumiskäynnille! 
 

Virkunpolku 7, 33450 Siivikkala │ Puh: 040 637 3344 │ info@siseko.fi │www.siseko.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

hanki itselle tai lahjoiksi nyt kOtImaassa käsIN tehtyjä 
kortteja, nukkeja, leluja, asusteita, kuten lapasia, myssyjä ja 
villasukkia huokeaan hintaan. 

voit myös lahjoittaa itse tekemiäsi koruja, asusteita, sukkia, 
lapasia jne. meille myyntiin. langat saat toimistoltamme. kysy 
meiltä lisää (ks.sivu 31 yhteystiedot).

Puoti avoinna aina kun Pioni-Pirttikin,
(varmimmin arkisin kello 9.00 - 16.00)
osoitteessa väinölänkatu 15, 33500 tampere 

PIONI-PUOTI

Pioni-Puoti tekee hyvää! 
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Väinölänkatu 15, 33500 Tampere
www.pioniry.fi

Olemme myös Facebookissa.

Pionin haLLituksen jäsenet 2017

Pionin yhteystiedot

aarre alanen
puheenjohtaja
040 839 0336

aarre.alanen@pioniry.fi

Leo Levanen
sihteeri

045 181 7311
leo.levanen@pioniry.fi

Heini alajakku
järjestötyöntekijä

045 875 1417
pioni.heini@gmail.com

pioni.toimisto@gmail.com

aulikki Järvinen-Nummi
viestintävastaava, KM

050 555 0014
pioni.aulikki@gmail.com

aarre aarne alanen
puheenjohtaja

Tampere
puh. 040 8390336

aarre.alanen@gmail.com

Jari Pirhonen
varapuheenjohtaja

Tampere
puh. 045 187 0505

jari.pirhonen@uta.fi

ossi aho
Tampere

puh. 050 548 6700
ossi@ossiaho.fi

Markku Leinonen
Valkeakoski

puh. 044 968 2130
markku.leinonen48@gmail.com

Marjut Lemivaara
Tampere

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

Leo Levanen
sihteeri

Tampere
puh. 045 181 7311

pioni.leo@gmail.com

Ilmari Nurminen
Tampere

puh. 050 512 2189
ilmari.nurminen@eduskunta.fi

Voitto Vänskä
Sastamala

puh. 045 3135589
voitto.vanska@hotmail.fi

Tuula Westman
Tampere

puh: 040 777 3258
tuulam.westman@gmail.com

oPaste-hanke 
hankepäällikkö, KM

Pertti Lahti
044 377 7174

pertti.lahti@pioniry.fi

kehittämispäällikkö 
sosiaalipsykologi 
Riitta Kuismanen

 040 568 7936
riitta.kuismanen@pioniry.fi

hankekoordinaattori 
sosionomi 

Hannele Jokela
050 555 3115

pioni.hannele@pioniry.fi

Pirkanmaan omaishoitajat PIoNI ry

Hallituksen varajäsen:

Katja Korpela
lempäälä

puh. 040 562 8935
katja.korpela@elisanet.fi



tue Pioni ry:n toimintaa, kiitos!

Tilinumero: Osuuspankki  FI 52 5734 7520 0442 04 

Kutsu

pidetään perjantaina 17.11.2017  klo 16 Pioni-Pirtillä,
Väinölänk.15, 33500 Tampere.

Käsitellään tärkeät ajankohtaiset asiat.
Koollekutsujana omaishoitaja/ Pioni ry:n puheenjohtaja Aarre Aarne Alanen.

Tervetuloa!

PIONIn sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

Rahankeräyslupatiedot:

1) luvan saaja: Pirkanmaan Omaishoitajat ry PiONi 2) luvan myöntäjä: Sisä-Suomen 
poliisilaitos / Sastamalan poliisiasema 3) luvan numero ja myöntämisajankohta: 
RA/2017/709, 11.7.2017 4) toimeenpanoaika: 15.08.2017 - 14.08.2019 5) toimeen-
panoalue: 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) Ke-
rättävien varojen käyttötarkoitus: Omaishoitajien virkistystoiminta (vertaisryhmät, 
retkitoiminta ja kevätjuhlat), vertaisohjaajien koulutus, Tammelan korttelikerhon 
toiminta, Maanantai-kahvila (nimi muuttunut Pioni.kahvilaksi 1.8.17 alkaen),toimin-
ta, liikuntaryhmän kulut, lisäksi ilmoitus- ja materiaalikulut, painatus- ja postitus-
kulut, vuokrakulut 7) Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: ei 
erillistä määräystä 8) Rahankeräyksen käytännön toimeenpanija, jos sellainen on 
määrätty: Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Jos haluat, että lahjoitus osoitetaa jonkun määrätyn kunnan omaishoitajille, niin lai-
ta pankkisiirtoon kunnan nimi. Esimerkki: Pirkanmaan Omaishoitajat PiONi ry osasto 
ylöjärvi. Tällöin lahjoitus käytetään ylöjärven omaishoitajien toimintaan.


