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Puheenjohtajan palsta

Vuosi 2014 on lopuillaan. Joulu on jo 
ovella. Odotellaan vielä Joulun val-

keutta... Tämä vuosi on ollut PIONI-
PERHEEN historiassa menestyksellinen. 
Jäsenmäärä on kasvanut jälleen huimas-
ti, melkein jo 400. Tavoite vuoden 2015 
loppuun on 500 jäsentä. Sen eteen koko 
PIONI-PERHE puurtaa ahkerasti koko 
Pirkanmaan alueella. Ystävät, tuttavat, 
serkut, kummit, kaimat naapurit ym. nyt 
liittymään PIONI-PERHEEN jäseniksi. 
Myös kannatusjäseniä halutaan mukaan.

Uusia kuntia on tullut mukaan Ylöjärvi 
(keskusta, Kuru), Pirkkala, Orivesi, Kih-
niö. Vertaisryhmätoimintaa omaishoita-
jille on nyt jo 13 kunnan alueella. PIONI-
YSTÄVIÄ on kaikkialla. Vertaisryhmien 
omaisohjaajat kokoontuivat kesäkuussa 
2014 ryhmien kehittämispäivään Tampe-
reelle. Päivä oli omaisohjaajille virkistä-
vä ja mielenkiintoinen. Ohjaajat tutustui-
vat toisiinsa ja saivat vaihtaa kuulumisia 
kuntarajojen yli. Kesällä 2015 järjestetään 
jälleen koulutus- ja virkistyspäivä Tampe-
reella kaikille PIONIn omaisohjaajille. Li-
sää Omaisohjaajia tarvitaan eri kuntiin, 
ota yhteyttä toimistolle. Olemme muut-
taneet Väinölänkatu 15, jossa on uudet 
uljaat toimitilamme. Tervetuloo.

Yhdessä tekeminen on avainsana, jolla 
PIONI-PERHETTÄ luotsataan eteenpäin. 
On ollut kiva kuulla, että toimistolla vie-
railijat huomaavat heti, että täällä on sel-
lainen tekemisen meininki, iloinen, po-
sitiivinen asenne siihen mitä tehdään. 

Kevään toimintaan voit tutustua lehden 
sisäsivuilla, tapahtumakalenterissa ja 
muissa lehden ilmoituksissa.

Vertaisryhmät toimivat joka kunnassa 
kerran tai kaksi kuussa. Keväällä edus-
kuntavaalien alla järjestetään vaalipanee-
leja kolmen kunnan alueella joissa aihee-
na on OMAISHOITAJUUS. Matkoja, ret-
kiä, luentoja, ja tietenkin vanhanajan ke-
säjuhlat ”Rantakoivun alla” Kangasalla 
Apilassa. PIONI-PERHE tulee kevään ai-
kana jalkautumaan Tampereen sairaaloi-
hin ja terveyskeskuksiin. Tulemme ker-
tomaan Omaishoitajuudesta ja PIONI:n 
toiminnasta. Sen jälkeen on vuorossa 
muiden Pirkanmaan kuntien terveysase-
mat joiden alueella toimimme.

Ensi keväänä omaishoitajaperheillä on 
mahdollisuus päästä Tehoherrojen sau-
nalauttayhdistyksen uudelle lautalle sau-
nomaan Näsijärven aalloille. Odotamme 
innolla.

Omaishoitajat ja läheiset -liitto avasi 
haastekampanjan, jossa kansanedustajia 
ja muita päättäjiä kutsutaan viettämään 

Aarre ja Marjo Alanen
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- Aarre Aarne Alanen -
puheenjohtaja

päivää Omaishoitajaperheissä. Päivän 
jälkeen on toivottavaa, että kokemuksis-
ta kirjoitetaan liiton sivuilla olevaan Blo-
giin.

Suuret kiitokset lahjoittajille, joita tänä 
vuonna on ollut runsaasti: Kaarilan kou-
lun oppilaille taksvärkkikeräyksestä, Ylö-
järven ja Kurun Hyväntekeväisyyskon-
serteista, Tampere talon Joulukonsertis-
ta LC:lle ja kaikille muille mukana olleille. 
Seurakunnat ovat olleet mukana toimin-
nassa monen kunnan alueella.  PIONI-
PERHE kiittää, mahtavat halaukset ja kii-
tokset kaikille!

Ensi vuosi 2015 on vaalivuosi. Kevään ai-
kana tulemme olemaan yhteydessä päät-
täjiin monin eri tavoin. Nyt on jo kor-
kein aika saada Omaishoidon asiat kun-
toon NOPEUTETULLA AIKATAULULLA, 
KOHO työryhmän loppuraportti. Rahaa 

LahjoitusLahjoitus PIONI:lle 
Kaarilan koulun oppilaskunta päätti tänä 
vuonna kerätä taksvärkkituoton Pirkan-
maan Omaishoitajat ry PIONI:lle. Koulun 
yläkoululaiset, joita on 300 oppilasta, oli-
vat tehneet taksvärkkipäivää eri paikois-
sa. Osa oli ollut vanhempiensa työpaikoil-
la, osa jossain muussa ulkopuolisessa työs-
sä, ja osa oppilaista oli tehnyt taksvärkki-
päivän kotona siivoten kaappeja, varastoja 
ym. pientä puuhaa 10 euron edestä. 

Päivätyökeräyksen lahjashekkiä olivat luo-
vuttamassa 3.12.2014 oppilaat Josefina 
Lilja, Katariina Craelius ja Valtteri Hyvö-
nen (yläkuvassa vas.) sekä opettaja Heik-
ki Jutila. Lahjoitussumma kokonaisuudes-
saan oli 2722,70 e. Suuret kiitokset nuorille!

on, sen todistaa useat tutkimukset, joista 
on vuoden aikana ollut puhetta. Emme 
odota enää.

On ollut upeeta, mahtavaa vierailla PIO-
NI-RYHMISSÄ ympäri Pirkanmaata. 
Keskustella arjen asioista Omaishoitaji-
en kanssa. PIONI-PERHEELLÄ on upee 
porukka toiminnassa mukana. On ol-
lut mahtavaa tehdä kanssanne työtä 
Omaishoitajien aseman parantamiseksi.
Kun olen palannut kotiin on ollut hyvä, 
levollinen, kiitollinen mieli. Energiaa tan-
kattuna.

Tästä on hyvä jatkaa kanssanne 2015. 
Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 
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Omaishoitaja, Omaishoitaja, 
kutsu kansanedustaja tai -edustajaehdokas kotiisi!kutsu kansanedustaja tai -edustajaehdokas kotiisi!
Omaishoitajat ja läheiset -liiton liik-
keelle panema kampanja kehottaa 
nykyisiä ja tulevia päättäjiä tutustu-
maan omaishoitajan arkeen. Kam-
panjan avulla uskomme, että ym-
märrys omaishoitajan arkitodellisuu-
desta, sekä omaishoitajuuden mer-
kittävyydestä kasvaa. Kutsuessaan 
kansanedustajan tai -edustajaehdok-
kaan kotiinsa, omaishoitajilla on mah-
dollisuus kertoa suoraan päättäväl-
le taholle omaishoitajan arkeen liit-
tyvistä asioista, keskustella asioista 
ja siten vaikuttaa omaishoitajan ase-
maan. Kohtaamistilanteeseen voim-
me kutsua myös mediaa paikalle. 
Näin saadaan sekä omaishoitajien 

asemaa esille, että kansanedustajalle 
positiivista näkyvyyttä. 

Kampanja alkoi omaishoitajaviikolla 
24.11.2014 ja kestää keväälle 23.3.2015 
asti. Kansanedustajilla on maanan-
tait maakuntapäiviä, joten maanantai-
sin heillä on mahdollisuus ottaa osaa 
kampanjaan.

Omaishoitaja, jos haluat kutsua kan-
sanedustajan tai kansanedustajaeh-
dokkaan kotiisi, ota yhteyttä Pirkan-
maan Omaishoitajat ry PIONIN toi-
mistoon! 

Kerro meille lyhyesti omaishoitajuusti-
lanteesta, sekä milloin olisit valmis ot-
tamaan vastaan kansanedustajan.

Kun omaishoitajat astuvat esiin, saadaan muutosta aikaan!
Leea Parhiala   puh. 050 555 00 14    pioni.leea@gmail.com
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 - Hannele Jokela -

Korttelikerhotoiminta aloitettiin PIO-
NIn toimistolla Tammelassa syys-

kuun 2014 alussa. Ehdotus kortteliker-
hon aloittamisesta Tammelassa tuli 
Kotitorin puolelta, johon tietenkin tar-
tuimme innolla. Kerho on avoin kaikil-
le. Kerhotoiminta on lähtenyt erittäin 
hyvin liikkeelle. Kokoontumisissa on 
ollut 10–20 osallistujaa. Syksyn aika-
na kokoonnuttiin yhteensä kahdeksan 
kertaa, joka toinen tiistai klo 14.00–
15.30. Kerhossa on käynyt vierailijoita 
eri toimipisteistä. Kuluvan vuoden vii-
meistä tapaamista juhlistimme joului-
sin herkuin ja lauluin. Kerho on tullut 
todella tarpeeseen. Alueen asukkaat 
saavat kokoontua yhteen, vaihtaa kuu-
lumisia, nauttia yhdessäolosta ja kah-
vittelusta ja keskustella 
ajankohtaisista asioista. 
On tärkeää, että ikäänty-
villä ihmisillä on yhteinen 
kohtaamispaikka, johon 
on helppo ja mukava tul-
la. Korttelikerho kokoon-
tuu jälleen tammikuussa 
2015. Lehden tapahtuma-
kalenterissa on tarkem-
paa tietoa kokoontumi-
sista.

Kohtaamisia 
Tammelan korttelikerhossa

PIONI - yhdessä omaishoitajien 
vertaistukiryhmä
PIONI yhdessä -omaishoitajien ver-
taistukiryhmän tapaamisia oli kol-
me syksyn aikana. Ryhmä kokoontu-
mispäivä on ollut kerran kuukaudes-
sa tiistaisin klo 14.00–15.30. Ryhmään 
voi tulla mukaan naapuripitäjistäkin. 

PIONI -yhdessä ryhmään kaivataan li-
sää osallistujia. Vinkkejä aiheista ote-
taan mielellään vastaan, mitä ja mil-
laista toimintaa halutaan Tampereelle. 

Tapaamisiin taas 
vuoden alusta ryhmissä!

terveisin Hannele Jokela

Korttelikerhossa 9.12.2014
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Kukkatie 19, 38250 SASTAMALA

puh. 050 596 0704  Pekka

0500 998 328  Maila

Elämyksiä Elämyksiä 

Rudolfi n keitaaltaRudolfi n keitaalta

- tule virkistäytymään!- tule virkistäytymään!

Pionin järjestämiä Pionin järjestämiä 
EDUSKUNTAVAALI-EDUSKUNTAVAALI-

TILAISUUKSIA TILAISUUKSIA 
keväällä 2015  keväällä 2015  

POHJOIS-PIRKANMAAN POHJOIS-PIRKANMAAN 

EDUSKUNTAVAALIPANEELI EDUSKUNTAVAALIPANEELI 

torstaina 5.3.2015 klo 17.00–19.00 torstaina 5.3.2015 klo 17.00–19.00 

MÄNTTÄ-VILPPULASSAMÄNTTÄ-VILPPULASSA

- kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen- kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen

EDUSKUNTAVAALI-ILTAMAT EDUSKUNTAVAALI-ILTAMAT 

TASA-ARVON PÄIVÄNÄ TASA-ARVON PÄIVÄNÄ 

torstaina 19.3.2015 klo 17.00–19.30 torstaina 19.3.2015 klo 17.00–19.30 

YLÖJÄRVELLÄYLÖJÄRVELLÄ

- kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen- kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen

UKONPÄIVÄN UKONPÄIVÄN 

EDUSKUNTAVAALISEMINAARI EDUSKUNTAVAALISEMINAARI 

tiistaina 7.4.2015 klo 17.00–19.30 tiistaina 7.4.2015 klo 17.00–19.30 

KUMPPANUUSTALO ARTTELISSAKUMPPANUUSTALO ARTTELISSA

- kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen- kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen

Tilaisuuksista ilmoitellaan 
tarkemmin alkukeväästä. 
Muutokset tapahtumien 
ajankohtiin mahdollisia.
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Olen Lea Mäkipää. Olen Kihniös-
tä kotoisin, Ikaalisten Kauppaop-

pilaitoksessa suorittanut merkonomi-
tutkinnon, ja työpaikkoja on ollut 
useita mm. leipomossa, pankissa, ra-
kennuksella, kunnanvirastossa. Edus-
kuntaan tulin valituksi v. 1983 Sata-
kunnan vaalipiiristä ja toimin SMP:n 
kansanedustajana vuoteen 1995. Täl-
löin vaalipiirini muuttui Pirkanmaalle 
ja nyt olen vuodesta 2011 lähtien ol-
lut Perussuomalaisten eduskuntaryh-
mässä, valiokuntina työ- ja tasa-arvo, 
sekä perustuslakivaliokunnan vara-
jäsen. Lähellä sydäntäni ovat sosiaa-
li-, työllisyys- sekä maaseudun asiat. 
Harrastuksina on kyläseuramme toi-
minta, lähetyspiirit, ristisanojen täyt-
täminen ja vierailut mahdollisuuksien 
mukaan. Kunnanvaltuustossa ja eri 
lautakunnissa olen ollut yhtäjaksoi-
sesti yli 30 vuotta, ja tuntuukin, että 
ns. asioiden hoitoa ei osaa lopettaa-
kaan. Perheeseemme kuuluvat 3 ai-
kuista lasta perheineen.

Olen Leila Pusa, asunut melkein 
koko ikäni Kihniössä. Perheeseemme 

kuuluu kolme lasta perheineen. Kou-
lutukseltani olen sairaanhoitaja ja ol-
lut yli 30 vuotta töissä Kihniön kun-
nassa. Toimenkuvat vain ovat vaih-
delleet matkan varrella. Tällä het-
kellä olen kotihoidossa vastaavana 
sairaanhoitajana. Lisäksi olen sekä 
kunnanhallituksessa että valtuustos-
sa. Työni kautta omaishoitajat ja hoi-
dettavat ovat tulleet tutuiksi. Olen 
myös läheltä seurannut omaishoita-
jan työtä, koska äitini on toiminut isä-
ni omaishoitajana monta vuotta. Ar-
vostan sydämestäni sitä pyyteetöntä 
ja raskasta työtä, jota omaishoitajat 
tekevät nimellisellä palkalla, monesti 
pitkiäkin aikoja ilman vapaapäiviä.

Saimme perustettua Kihniöön 
omaishoitajien vertaisryhmän. En-
simmäinen kokoontuminen oli 29. 
elokuuta Osuuspankilla. Pirkanmaan 
Omaishoitajat ry PIONI:sta oli tuol-
loin mukana Hannele Jokela. Hän 
antoi katsauksen omaishoidosta 
ja paikalla olevat omaishoitajat oli-
vat innostuneita vertaisryhmän pe-
rustamiseen. Tänä vuonna olemme 

Kihniön ryhmän 
ohjaajien esittely

 - Lea Mäkipää ja Leila Pusa -
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kokoontuneet neljä ker-
taa, kuukauden viimei-
senä perjantaina. Ilah-
duttavasti paikalla on 
aina toistakymmentä 
omaishoitajaa. Alussa 
kahvitellaan ja keskustel-
laan omaishoitoon liitty-
vistä ja muistakin asiois-
ta. Vierailijoitakin on ol-
lut mukana, PIONI:sta 
mm. Aarre Alanen vai-
monsa kanssa. Lauluja 
ovat esittäneet vuorollaan ryhmään 
kuuluvat omaishoitajat. On käynyt 
selväksi, että vertaisryhmää tarvitaan, 
sillä asiat ovat yhteisiä, iloista ja su-
ruista voidaan puhua luottamukselli-
sesti. Omaishoitajaviikolla pidimme 
pikkujoulut, puuro ja kiisseli sekä täy-
tekakku maistuivat. Leilan miehen, 
Raunon säestyksellä jouluiset yhteis-
laulut raikuivat ja näin pääsimme oi-
keaan joulutunnelmaan. Tampereel-
ta PIONI:sta meillä oli vieraana Han-
nele Jokela ja Arja Hilliaho. Vuoden 
2015 ensimmäinen omaishoitajien 

vertaisryhmä kokoontuu perjantaina 
30.01.2015 klo 17.00. Tervetuloa!
Kaikille omaishoitajille, heidän per-
heilleen ja Pionin työntekijöille ympä-
ri Pirkanmaata haluamme toivottaa 
rauhallista joulua laulun sanoin: 

”Anna, Jeesus, Henkes’ valon jälleen 
loistaa sieluumme. Sytytellä uskon pa-
lon, siunaa Jeesus joulumme.”

Terveisin
Leila Pusa ja Lea Mäkipää

Omaishoitajien vertaisryhmän ohjaajat

Omaishoitajaviikon juhlaa Kihniössä pikkujoulujen merkeissä.

Jaksamista omaishoitajilleJaksamista omaishoitajille

Isännöintipalvelu 
Kari Kaaja

Puistokatu 4 B 4, 38200 Sastamala
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Aloitin työni PIONI-perheessä 
elokuussa järjestötyöntekijänä. 

Työni on erittäin monipuolista ja 
työn kuva vaihtelee päivittäin. Pää-
asiallisia tehtäviä ovat taloudenhoi-
tajan tehtävät ja yhteydenpito ver-
taistukiryhmiin. Olenkin ehtinyt jo 
vierailla noin puolessa 13 vertaisryh-
mästä, ja jäsenistö tulee pikkuhiljaa 
tutuksi.
 
Omaishoitajuuteen minulla on mie-
lestäni varsin hyvä tuntuma. Äiti-
ni oli monisairaan ja halvaantuneen 
isäni omaishoitaja 18 vuotta. Äitini 
sairastui myöhemmin itse ja minä 
olin luonnollisesti hoitoalan ihmise-
nä hänen hoidostaan vastaava omai-
nen – omalla tavallaan etäomaishoi-
taja hyvinkin tiiviisti. 

Nyt olenkin PIONIssa saanut käyt-
tää kaikkea tietotaitoani yhdistämällä 

Pionin 
uusi työntekijä 

esittäytyy

omaishoitajakokemukseni sekä hoi-
toalan että kaupallisen puolen am-
mattitaitooni ja sen takia työni on 
erittäin mielekästä.

t. Raija Hietasarka

12.1.2015 alkaen12.1.2015 alkaen
maanantaisin klo 11-14 maanantaisin klo 11-14 

Pioni-Pirtillä, Väinölänkatu 15Pioni-Pirtillä, Väinölänkatu 15

MaanantaikahvilaMaanantaikahvila

Tule juttelemaan ja nauttimaan!Tule juttelemaan ja nauttimaan!
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Nimeni on Serge Tcheuffa. Muu-
tin Tampereelle Pariisista vuonna 

2011. Valmistuin koulutetuksi hierojak-
si ja Personal Traineriksi Pirkanmaan 
urheiluhierojakoulusta vuonna 2014. 
Olen suorittanut Suomessa myös lii-
kunnanohjauksen peruskurssin Va-
ralan urheiluopistossa. Vapaa-ajalla-
ni käyn aktiivisesti kuntosalilla, pelaan 
koripalloa sekä jalkapalloa. Käyn talvi-
sin avantouimassa Kaupin-ojan sau-
nalla.

Urheilu ja liikunta ovat aina olleet mi-
nulle perustavanlaatuinen tapa voi-
da hyvin. Nautin siitä, että saan työs-
kennellä erilaisten ihmisten kanssa ja 
edistää heidän terveyttään ja hyvin-
vointiaan. Olen kiinnostunut liikunta- 
ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja pa-
rantamisesta hieronnan, hyvän liikun-
nanohjauksen ja kuntoutuksen avulla. 
Tavoitteeni on hierojana auttaa ihmisiä 

Pionin tiloissa toimiva 

hieroja esittäytyy

Serge Tcheuffa

voimaan paremmin, neuvoa heitä liik-
kumaan oikein ja ohjata parempiin tu-
loksiin. Minulle on hierojana tärke-
ää laadukas, henkilökohtainen ja huo-
maavainen asiakaspalvelu. Minulle saa 
myös rohkeasti antaa palautetta!

Tarjoan PIONIn jäsenille ja jäsenper-
heille kaikista palveluistani 10 prosent-
tia alennusta normaalihinnoista. 
Esimerkiksi niska-hartiahieronta 
30 e – 10% = 27 e.

Varaa aika hierontaan itsellesi tai ystävälle lahjaksi.

Lisätietoja: www.sergonomia.fi, 
p. 044 994 4834, sergonomia@sergonomia.fi

Laskiaistiistaina 17.2.2015 
TAMK:n sosionomiopiskelijat järjestävät 

omaishoitajille hemmotteluhetken 
PIONIn tiloissa klo 13.00–15.30.

Päivään luvassa mm. hierontaa, jalkahoitoa, 
yhdessäoloa ja muuta mukavaa toimintaa.

Hemmotellen Hemmotellen 
laskiaiseenlaskiaiseen
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Airolla ohjataan 
elämän suuntaa

Jos elämässä on päässyt ilman suu-
rempia kolhuja tai menetyksiä, 

ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi 
mitkä ovat itselle tärkeitä ja merki-
tyksellisiä asioita. Sitten kun se suu-
ri kolhu osuu kohdalle ei välttämättä 
enää pysty omia toiveitaan ilmaise-
maan. Näihin tilanteisiin törmäsin
hoitajan työssäni jatkuvasti ja pää-
tin keksiä jotain, jolla tilannetta voi-
si helpottaa.

Kun sain ajatuksen kansiosta johon 
oman tahtonsa voi tallettaa, syn-
tyi tälle nimikin melko pian. Airo-ni-
mi tulee siitä, että haluan ihmisten 
ajattelevan elämäänsä soutumat-
kana. Selkä edellä menemme tule-
vaa kohti, mutta kuljettu matka oma 

menneisyytemme on edessämme 
avoinna ja nähtävissä. Soutumatkal-
la airo on tuiki tarpeellinen väline, 
jolla ohjataan matkan suuntaa. Jos ei 
enää jaksa tai pysty omalla matkal-
laan soutamaan voi joku toinen ot-
taa airon käyttöönsä ja viedä matka-
laisen haluamaan päämäärään.

Airokansion tarkoituksena on tuo-
da helpoksi ja näkyväksi jokaisen yk-
silön omat toiveet ja eletty elämä. 
Hoitohenkilökunnan on helpompi 
tarjota mielekästä ja yksilöllistä hoi-
toa ja hoivaa jos he tietävät hoidetta-
van elämästä jotakin. Tähän asti tie-
toja on pyritty keräämään omaisil-
ta, mutta nyt Airon avulla haluaman-
sa tiedot voi kerätä itse valmiiksi. 

 - Tiina Kuopanportti -
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Ajoissa kerätyt tiedot helpottavat 
myös omaisia, koska näin heidän 
päätöksenteon taakkansa kevenee ja 
selviä asioita on helpompi hoitaa.

Omaishoitajien näkökulmaa haluan 
tuoda Airolla esiin siten, että te lä-
himpinä tiedätte ne pienet ja tärkeät 
asiat, joilla on merkitystä omaisen-
ne elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 
Kirjatkaa te nämä asiat omaisenne 
puolesta, jos hän ei siihen itse pys-
ty. Omaisenne mennessä esimerkik-
si tilapäishoitoon on tiedot helppo 

ojentaa hoitajille yksissä kansissa. 
Airo on hoitajille oivallinen työka-
lu. Tieto on jokaisen saatavilla ja ai-
kaa jää selvitystyön sijaan asiakkaal-
le oikeasti merkitykselliseen hoiva-
työhön.

Näin jokainen meistä voi ELÄÄ 
omaa elämäänsä loppuun asti, ter-
veydentilastamme huolimatta.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen lähihoitaja 
ja Airokansion kehittäjä 

Tiina Kuopanportti

Älä lannistu!
Me autamme:
Tietokoneiden, puhelinten ja 
tableteiden asennukset ja päivi-
tykset nopeasti ja turvallisesti!

Tietokonehuollosta saat avun:

Kaikista huolloista saat raportin 
johon on kirjattu luettelo suoritetuista 
toimenpiteistä ja löytyneistä viruksista.  

Huollon valmistumisesta 
ilmoitetaan tekstiviestillä.

Kaikilla tehdyillä huolloilla 
on TYÖTAKUU!

tietokonehuolto@esp.fi  
 Tekninen tuki puh. (03) 5199 2700
Marttilankatu 5, 38200 Sastamala

Lisätietoja:

Windows-päivitykset

Virustarkistukset ja -poistot

Ajuripäivitykset  

Laitteistoasennukset

Kiintolevytarkistukset ja kado-
tettujen tietojen palautukset

Tietokoneen puhdistukset 
ja tarkastukset

Langattomien verkkojen 
asennukset

Matkapuhelinten ja tablettien  
käyttöönotot, 
asetukset ja 
tiedonsiirrot
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Olen 56-vuotias yksineläjä. Aiem-
min toimin myyjänä rauta- ja  

maatalousmyymälässä. Iäkkään äitini 
omaishoitajana toimin lähes kokopäi-
väisesti yhdentoista vuoden ajan siis 
vuoden 2013 kevääseen, jolloin äitini 
kuoli 96-vuotiaana. Syksystä 2014 al-
kaen olen toiminut Ikaalisten Pioni-
ryhmän vetäjänä. 

Aikuisopiskelijana suoritan Tam-
pereen Yliopistossa julkisoikeuden 

Ikaalisten 
ryhmän vetäjä 

esittäytyy

 - Hannu Tarna-

opintoja. Omaksi iloksi harrastan 
musiikkia pianoa ja haitaria soitellen. 
Soittelen nykyisin myös Ikaalisten pe-
limanneissa. 

Toivon mahdollisimman monen löy-
tävän tiensä omaishoitajien vertais-
ryhmään, joka auttaa arjessa jaksa-
misessa.

Hannu

Puistokatu 21, Sastamala

puh. 0400 602 992

Ajankohtaiset aukioloajat: 

www.puistokadunkukkatupa.fi

- Kukkia iloon ja suruun ammattitaidolla-
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Hei, olen Tarja Ruusuvuori Akaas-
ta. Työskentelen Toijalan Seu-

dun Vanhainkotiyhdistys ry:ssä Seni-
orituvalla. Senioritupa tarjoaa virike-
toimintaa eläkeikäisille, maanantaista 
-perjantaihin kello 9–13.30. Päivätoi-
minnassa on mukana omaishoitajia, 
hoidettavan kanssa.  Kun hoidettava 
on vielä riittävän omatoiminen, hän 
voi jäädä viettämään aikaansa mui-
den joukkoon. Näin omaishoitaja saa 
hiukan hengähdystaukoa.

Kerran kuukaudessa tiistaisin Senio-
rituvalla kokoontuu kahvikupin ja ru-
pattelun merkeissä, omaishoitajien 
vertaistukiryhmä. Ryhmässä on kä-
vijöitä 10–15 henkilöä. Kokoontumi-
sissa  toteutamme yhdessä erilaista 
toimintaa toiveiden mukaisesti: pie-
niä retkiä, askartelua, tietokilpailu-
ja, jumppaa, rentoutusta, lauluhetkiä 
ym. Tietenkin meillä käy myös muka-
via vierailijoita tarpeen mukaan. Myös 
yhteiset juhlat tuovat iloa arkiseen to-
hinaan. Vertaisryhmien kokoontumi-
set ovat hyvin tärkeitä ja niihin pyri-
tään tulemaan aina mahdollisuuksi-
en mukaan. Yhdistyksemme järjestää 
myös toimintansa mukaisia avoimia 

tilaisuuksia alueen eläkeläisille, kuten 
luentoja, retkiä ja juhlia. Teemme yh-
teistyötä PIONIn kanssa, ja yhdistyk-
semme on PIONIn kannattajajäsen. 

Luonteeltani olen iloinen, innostava 
ja nauravainen. Ihmiset ovat minulle 
tärkeitä. Halu auttaa ja parantaa hei-
dän elämäänsä on tärkeää. Minut saa 
helposti mukaan uusiin ja ihaniin asi-
oihin. Vastapainoksi ihmisläheiselle 
työlleni, vapaa-aikanani haluan rau-
hoittua. Siksi pidänkin paljon metsäs-
sä liikkumisesta; marjastan, sienestän 
ja muuten vain samoilen metsässä.  
Nautiskellen luonnon kauneudesta ja 
rauhasta. Teen käsilläni paljon kaiken-
laista, maalaamisesta erilaisiin askar-
teluihin, kaikkea laidasta laitaan. Va-
litettavasti aika rajoittaa innostukse-
ni kohteita, eli mieli menee ja kädet 
ei pysy mukana. Osallistuin syksyllä 
2014 Omaishoitajat ja läheiset -liiton 
järjestämän Ovet -ohjaajakoulutuksen 
Jyväskylässä, joka mahdollistaa koulu-
tuksen järjestämisen myös alueemme 
omaishoitajille.

Tarja Ruusuvuori

Akaan ryhmän 
ohjaajan 
esittely
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Esko Aho totesi aikoinaan, että jul-
kisten varojen tehottomasta käy-

töstä kärsivät eniten ne, jotka ovat jul-
kisista varoista eniten riippuvaisia. Lii-
an monet lapset, nuoret, vanhukset 
ja työttömät kärsivät Pirkanmaallakin, 
koska kuntien taloutta ei saada kun-
toon. Kunnallisalan kehittämissäätiön 
mukaan palveluiden saatavuus on hei-
kentynyt ja aiempaa useampi odottaa 
kuntatalouden ja -palveluiden ajautu-
van entistä heikommalle uralle.

Kuntien talous olisi mahdollista saada 
pysyvästi kuntoon toiminnan tuotta-
vuutta parantamalla, ei heikentämäl-
lä palveluja tai korottamalla veroja. 
Keskeinen osa tuottavuuden paran-
tamisessa tulisi tapahtua tuottamal-
la palvelut entistä enemmän yhdessä 
kuntalaisten kanssa, ei heidän puo-
lestaan. Vapautuvia resursseja tulisi 
systemaattisesti suunnata ennalta eh-
käisevään toimintaan.

Julkisella sektorilla uudet toiminnan 
kehittämisideat riippumatta siitä tule-
vatko ne johdolta, työntekijöiltä, kun-
talaisilta tai päättäjiltä, pääsevät vain 
harvoin läpäisemään kuntien organi-
saatiota, jotta ne muuttuisivat käytän-
nön toiminnaksi tai edes kokeiluiksi. 

Omaishoidon yhteiskunnallinen 
arvo tunnustettava

Tämä saattaa johtua reviiriajattelusta, 
kateudesta, välinpitämättömyydestä 
tai määrätietoisen johtamisen puut-
teesta. Puhutaan asiakas- tai kunta-
laislähtöisyydestä, mutta päätöksiä 
ohjaa valitettavan usein varsin lyhyt-
näköinen organisaatiokeskeinen ajat-
telu. 

Omaishoitajille ilmiö on tuttu. Kelan 
selvitysten mukaan omaishoitajuus 
tuottaa säästöjä kunnalle 20 000 eu-
roa kuukaudessa yhtä omaishoitajaa 
kohden. Mutta jotta kaikki omaishoi-
tajaksi haluavat pääsisivät myös 
omaishoitajaksi, asiaan liittyvää tie-
dotusta tulisi parantaa sekä kehittää 
vapaajärjestelyjä ja tukimuotoja niin, 
että omaishoitajaksi ryhtyminen oli-
si mahdollista, helppoa ja arki suju-
vaa. Nämä tuntuvat olevan monissa 
kunnissa lähes ylitsepääsemättömiä 
haasteita. Tukia päinvastoin pienen-
netään. 

Sitten on vielä kysymys verotuksen 
epäkohdista: ”Omaishoitajana toimi-
va eläkeläinen voi joutua maksamaan 
yli viisi prosenttiyksikköä kovempia 
veroja kuin vastaava palkka edellyttäi-
si. Omaishoitajista noin puolet on yli 
65 -vuotiaita eläkeläisiä. Omaishoidon 

 - Matti Helin -
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tuki saattaa vaikuttaa hoitajan omaan 
eläkkeeseen siten, että euromääräi-
nen kokonaiskorvaus voi pahimmil-
laan jäädä lähelle nollaa. Esimerkik-
si alimmasta 381 euron kuukausipalk-
kiosta voi tyypillisesti hävitä yli 40 % 
veroihin”. Näin todetaan PIONIN tie-
dotteessa.

Nämä haasteet kuvaavat sitä tosiasi-
aa, että suomalainen yhteiskunta ei 
riittävästi arvosta omaishoitajuutta. 
Jos arvostaisi ja jos omaishoitajuuden 
inhimillinen ja taloudellinen merkitys 
tunnustettaisiin, edellä kuvatut ongel-
mat olisivat voitettavissa. Huolenpito, 
läheisyys ja lähimmäisyys ovat omais-
hoidon keskeisiä periaatteita, ja nii-
den tulisi olla myös koko yhteiskuntaa 
kantavia arvoja. Ilman huolenpitoa ei 
ole tulevaisuutta.

Matti Helin
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIN 

varapuheenjohtaja

TANKKI TÄYTEEN
Tampereen Komediateatteri

18.07.2015  klo  15.30
Liput 20 e

Lippuja varattavissa 
ja ostettavissa 

PIONI:n toimistolta

Elämyksiä...Elämyksiä...

Sampolan juhlasali 17.1.2015 klo 16.00
Sammonkatu 2, 33540 Tampere

Pinsiön Mieskuoro ryPinsiön Mieskuoro ry
Liput 20 e, lippuja saatavana 

Pionin toimistolta Väinölänkatu 15

Järjestäjinä Pirkanmaan AVH-yhdistys ry 
ja Pirkanmaan Omaishoitajat ry



 jäsenlehti nro 11 • joulu 2014

18

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omais-
hoitajat -projektilla (MoPO) on mo-

nipuolista toimintaa. Venäjänkielinen 
vertaistukiryhmä on kokoontunut syk-
syn aikana muutaman kerran. Kysymyk-
siä ja puheenaiheita tuntuu riittävän niin 
omaishoitajuudesta, ryhmäläisten taus-
toista, kuin monista muistakin ihmiselä-
mää koskettavista asioista. 

Venäjäksi tulkattu infotilaisuus hou-
kutteli myös paikalle väkeä. Infotilai-
suudessa kävimme läpi omaishoita-
jan tukeen ja lomiin liittyviä asioita, 
kerroimme omaishoitajia koskevista 
Kelan tuista ja Kelan tukemista kun-
toutuslomista. Myös Kotitori esittäy-
tyi tilaisuudessa. Keskustelut venyivät 
hieman yliajallekin, mutta sehän on 
vain positiivista! Omaishoitajia kos-
keva palvelujärjestelmä on melkoinen 

Tietoa 
omaishoitajuudesta 
omalla äidinkielellä 
ja suomalais-venäläisiä kohtaamisia

viidakko, joten muiden kuin kantasuo-
malaisten on erityisen hankala sitä 
hahmottaa. Monille tulee väärinkä-
sityksiä juuri kielimuurin takia. Tästä 
syystä katsomme, että mahdollisuus 
tiedon saantiin omalla äidinkielellä on 
ensiarvoisen tärkeää. Venäjänkielinen 
vertaisryhmä jatkaa toimintaansa ke-
väällä helmikuusta lähtien. Ryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa Hervan-
nan Pelipuiston seurakuntakodilla.

Joulukuun alussa meillä on myös tu-
tustumisretki Keinupuiston ja Mike-
van (Pirkkalassa) palvelutaloihin. idea 
tutustumisretkeen palvelutaloihin syn-
tyi syyskuussa pidetyssä infotilaisuu-
dessa. Mikevalla on venäjää puhuvia 
työntekijöitä, joten on hyvä, että venä-
läistaustaiset ikäihmiset pääsevät tu-
tustumaan tuohon paikkaan. 

 - Leea Parhiala -
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Monikulttuurinen kohtaaminen
Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä 
venäläistaustaisten ja muiden enti-
sen Neuvostoliiton alueelta tulleiden 
omaishoitoperheiden ja kantasuoma-
laisten omaishoitajien välistä kommu-
nikaatiota.   Monikulttuuriset yhteiset 
juhlat, yhdessä toimiminen ja yhdes-
sä oppiminen poistavat ennakkoluu-
loja erilaisia kulttuureja kohtaan. Kult-
tuuritaustastaan huolimatta, kaikilla 
ihmisillä on samat perustarpeet, sekä 
tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi yk-
silönä. Monet meistä käsittävät tä-
män teorian tasolla, mutta vasta aito 
kohtaaminen auttaa meitä todella 
ymmärtämään asian. Siksi uskomme, 
että monikulttuuriset tapahtumat, jot-
ka mahdollistavat tuon kohtaamisen, 
omalta osaltaan tukevat monikulttuu-
risten omaishoitoperheiden henkistä 
hyvinvointia.

Nyt marraskuun lopulla yhdistyk-
semme jäseniä kutsuttiin Venäläisen 

Kulttuurin keskuksen jär-
jestämiin pikkujouluihin. 
Ohjelmassa oli harmonik-
kamusiikkia, yhteisleikke-
jä ja tarjoilut olivat yltäkyl-
läiset! Myös joulupukki vie-
raili juhlassa. Samana päi-
vänä oli myös adventtijuhla 

Seurakuntien talolla. Adventtijuhlas-
sa lauloimme muutamia kauniita vir-
siä ja kuuntelimme musiikki- ja runo-
esityksiä. Esiintyjiä oli lauluryhmä Ve-
näläisen Kulttuurin keskukselta, viulisti 
Petra Perttula sekä runonlausuja Paa-
vo Luokkala. Veikko Vepsäläinen juon-
si tapahtuman, josta muodostui todel-
la lämminhenkinen. Kiitokset kaikille 
järjestäjille: niin seurakunnan, kuin yh-
distyksemmekin työntekijöille! 

Ensi kevääksi on suunniteltu suoma-
lais-slaavilaisia ruokatapahtumia. Aja-
tuksena on järjestää kaksi tilaisuut-
ta, joista yhdessä suomalaiset opetta-
vat jonkun suomalaisen perinneruoan 
valmistuksen ja toisella kertaa venä-
läiset johdattavat meidät kantaväes-
tön edustajat slaavilaiseen ruokakult-
tuuriin. 

Keväällä on tiedossa myös kevätretki 
Pälkäneelle 13.5.2015. Ohjelma tarken-
tuu myöhemmin.

Venäläisen Kulttuurin keskuksen 
pikkujoulut marraskuussa.
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Olemme Leena ja Markku Laine 
36 vuotta yhteistä taivalta tehnyt 

aviopari Lempäälästä. Perheeseem-
me kuuluu kolme aikusta poikaa Mar-
kus ja hänen vaimonsa Soo, Matteus 
ja Samuel. Olemme hoitoalan yrittä-
jiä. Leena on sairaanhoitaja-lymfate-
rapeutti ja Markku kuntohoitaja. Har-
rastamme puutarhanhoitoa ja seura-
kunnallinen toiminta on meille hyvin 
rakasta.

Omaishoitajan arki  on meille itselle 
hyvin tuttua, sillä olemme vuosikym-
menien aikana olleet joko lähisuku-
laisille tai pyynnöstä vieraammillekin 
ihmisille omaishoitajina. Lähes nel-
jän vuoden ajan olemme halunneet 
olla omalta osaltamme tukemassa 
omaishoitajia heidän jaksamisessaan 
pitämällä hengellistä piiriä Lempää-
lässä.

Lempäälän hengellisen piirin 
ohjaajat esittäytyvät

Leena ja Markku Laine

Kukkakauppa
KILPI
Kalevanpuistotie 15, 33500 Tampere
Puh. 03-255 1020   info@kukkakilpi.com
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Olen tammikuussa 54 vuotta täyt-
tävä perustamperelainen mies - 

täällä syntynyt ja käytännöllisesti aina 
asunut. Koulutukseltani olen kasva-
tustieteiden maisteri ja organisaatio-
konsultti sekä yhteisten aineiden opet-
taja. 1980-luvun alkupuolelta lähtien 
olen toiminut erilaisissa hallinto-, tut-
kimus- ja opetustehtävissä. Melko pit-
kään toimin myös yrittäjänä työyhtei-
söiden kehittämisalalla. Ennen nykyis-
tä tehtävääni PIONI:n projektipäällik-
könä olin noin seitsemän vuotta isäni 
omaishoitajana 28.5.2011 asti. 

Erilaiset ennen kaikkea suunnitteluun, 
hallintoon, raportointiin ja yhteiskunta-
suhteiden hoitamiseen liittyvät tehtä-
vät vievät aikaani niin paljon, että osal-
listuminen ”kenttätyöhön” on ollut 

pakko minimoida. Kahdesta en kuiten-
kaan ole ainakaan toistaiseksi luopu-
nut: ukkoryhmää ja Hämeenkyrön ver-
taisryhmää (vuorotellen kunnan kans-
sa) ohjaan edelleen. Ukkoryhmässä 
käy keskimäärin kymmenkunta miestä. 
Hämeenkyrön vertaisryhmässä osallis-
tujia on jopa noin 20. Toisin sanoen 
toimintaan osallistuvat melkein kaikki 
yhdistyksen hämeenkyröläiset jäsenet. 
Sellainen aktiivisuus on varsin poikke-
uksellista missä tahansa järjestössä. 
Ryhmien toiminnan suunnittelussa py-
rin ottamaan ryhmien jäsenten toiveet 
huomioon. Niinpä kaikenlaiset toiveet 
ovat tervetulleita.

Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää 
vuodelle 2015 toivottaen Pertti Lahti

Hämeenkyrön 
vertais- ja 

ukkoryhmän 
ohjaajan esittely

Pertti Lahti

Omaishoitajien omaksi parhaaksi!!!
Katso vuoden 2015 kuntoutuskurssit 
omaishoitajille: kuntke

(02) 57 333
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Valkeakosken omaishoitajien ver-
taistukiryhmä kokoontuu kuukau-

den 1. maanantai, ”ohjaaja” Martti 
Heikkinen, eläkkeellä (RI/amm.koulun 
rak.osaston lehtori) p. 0400834835.

Aikaisempi järjestötyö urheiluseurojen 
tukitoiminnassa: Valkeakosken Kiekko-
Ahma ry:n puheenjohtajana -82. -86 ja 
Ahman kiekkoilun tuki- yhdistyksen 
puheenjohtajana. Lasten ja nuorten 
tukitoiminta kotimaassa ja ulkomail-
la on ollut eniten lähellä sydäntä. Mer-
kittävintä on ollut avustusjärjestöjen 
kummitukitoiminta.

Perheeseemme kuuluu kolme poi-
kaa, joilla on yhteensä seitsemän lasta 
(7v-17v); neljä tyttöä ja kolme poikaa. 
Lastenlapset, heidän koulun käynti ja 
harrastukset ovat tärkeä osa arkeam-
me. Ukin ja mummon ”virkaa” saam-
me hoitaa n. 40 km säteellä. Eläkkeel-
le jäätyäni kaikki pojat asuvat jo vähin-
tään kolmannessa asunnossa, joita 
kaikkia olen ollut rakentamassa. Täs-
sä hyväksyttävä syy vähäiseen toimin-
taani perheemme ulkopuolella ennen 
PIONI:n toimintaan ryhtymistä.

Kesämökki on tärkeä asema kodin ul-
kopuolella. Parasta ajanviettoa siel-
lä on, kun pääsee askartelemaan 

Valkeakosken omaishoitajien 
vertaisryhmän ohjaaja esittäytyy

PIRPANOIDEN kanssa ja saa nauttia 
lasten riemusta. 

Olen vuodesta 2002 lähtien ollut alz-
heimerin tautia sairastavan vaimo-
ni omaishoitaja. Hoitosopimus Vlk:n 
kaupungin kanssa v. 2012 alusta läh-
tien.

Tärkein tavoitteeni vertaistukiryh-
mämme toiminnassa on, että jäsenet 
viihtyvät ja jaksavat käydä kk-kokouk-
sissamme. Toiseksi tärkeintä olisi, että 
”jumpparyhmäämme” osallistuminen 
olisi 10–15 jäsentä. Jumpparyhmä tiis-
taisin 16–17 Ilmarisen Monitoimisali, 
Kirkkokatu 6. Parasta on jumpan jäl-
keinen kahvituokio! Se sisältyy 3 euron 
osallistumismaksuun.

Martti Heikkinen
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Vuonna 2013 voimaan tullut van-
huspalvelulaki velvoittaa kun-

nat tekemään suunnitelman toimen-
piteistä ikääntyvän väestön palvelu-
jen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 
Tärkeää on, että suunnitelmassa tu-
lee osoittaa tähän myös riittävät voi-
mavarat.

Nämä velvoitteet koskevat myös 
Tamperetta, jossa jo melkein joka vii-
des kaupunkilainen elää köyhyysrajan 
alapuolella ja ikäihmisten laitoshoito-
paikkoja vähennetään rajusti. Kuiten-
kin jo nyt kotihoidossa on asiakkaita, 
jotka todellisuudessa olisivat laitos-
hoidon tarpeessa. Valitettavasti hoi-
toon pääsystä joutuvat usein taiste-
lemaan sekä omaiset että kotihoidon 
henkilöstö.

Esimerkiksi Suomen lähi- ja perushoi-
tajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja 
Paavolan mukaan kotihoidon asiak-
kaat ovat yhä useammin erittäin huo-
nokuntoisia ja puhutaan jopa heit-
teillejätöstä. Näyttää siltä, että tästä 

Koti- ja omaishoito lisääntyy
– olemmeko valmiita?

 - Pertti Lahti -

huolimatta vanhusten laitoshoitoon 
pääsyä ollaan vaikeuttamassa enti-
sestään.

Samaan aikaan yhteiskunta eriarvois-
tuu, ja hyvinvointierot ovat voimak-
kaasti lisääntymässä. Varakkaat ja hy-
vätuloiset vanhukset ostavat halutes-
saan laitoshoito- ja muita palveluita 
yksityiseltä sektorilta ja saavat näin 
ollen usein parempaa hoitoa kuin sel-
laiset, joilla kyseisiin palveluihin ei ole 
varaa. Sama eriarvoistuminen kosket-
taa luonnollisesti kaikkia ikäryhmiä.

Koti- ja omaishoitoa ollaan vääjäämät-
tä lisäämässä maassamme. Kehityk-
sellä on suora yhteys maamme heik-
koon työllisyystilanteeseen, johon ei 
ole edes odotettavissa parannusta ai-
nakaan lähitulevaisuudessa. Naisten 
asema työmarkkinoilla uhkaa nopeas-
ti heiketä samalla, kun hyvinvointipal-
veluihin ja sosiaaliturvaan kohdistuu 
leikkauspaineita. Näihin päiviin asti 
laaja-alaiset julkiset palvelut sekä so-
siaaliturva ovat parantaneet naisten 
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Kutsu Pionin Pionin 
sääntömääräinen 

kevätkokouskevätkokous
22.4.2015 klo 17.00 Pionin tiloissa 
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Tervetuloa!

Meidän elämämme alkaa loppua sinä päivänä, 
jolloin alamme vaieta tärkeistä asioista.

Martin Luther King

oikeutta ja mahdollisuuksia palkka-
työhön elämän eri vaiheissa. Jatkossa 
tilanne voi olla radikaalisti huonompi.

Moni merkki yhteiskunnallisessa kes-
kustelussamme viittaa siihen, että 
huomattavasti lisääntyvällä omaishoi-
dolla pyritään osaltaan ratkaisemaan 
työttömyysongelmaa siirtämällä nai-
sia yhä suuremmassa määrin kotiin 
hoitamaan iäkkäitä vanhempiaan. Täl-
löin normaali palkkatyöjakso lasten-
hoidon jälkeen jää usein varsin lyhy-
eksi. Samalla työttömyystilastot pi-
detään siedettävinä, kun kodin ulko-
puolinen palkkatyö on enimmäkseen 
miesten asia Etelä- ja Itä-Euroopan ta-
paan ja niin kuin meilläkin oli useita 
vuosikymmeniä sitten.

Kaiken kaikkiaan laitoshoidon raju vä-
hentäminen edellyttää huomattavia 
lisävoimavaroja koti- ja omaishoitoon. 
Onko tämä tarve todella otettu huo-
mioon suunnitelmissa niin kunnis-
sa kuin valtionkin taholla? Entä mis-
tä löytyy sijaishoitajia omaishoitajien 
vapaiden ajaksi? Onko asia tiedostet-
tu esimerkiksi hoitoalan oppilaitos-
ten koulutusohjelmissa? Joka tapauk-
sessa yhdistysten ja oppilaitosten vä-
linen yhteistyö olisi syytä aloittaa pi-
kimmiten. 

Tulevaisuus herättää siis monia avoi-
mia kysymyksiä. Aika näyttää, millai-
sia vastauksia niihin saamme ja olem-
meko valmiita tulevaisuuden tuomiin 
muutoksiin.
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PIONI-perheen yhteinen 

Suviretki
Soile Yli-Mäyryn taidehalliin ja Tuurin kyläkauppaan 

torstaina 25.6.2015

Retkestä ilmoitellaan lähempänä tarkemmin.

Pilkkitapahtuma kaikille Pilkkitapahtuma kaikille 

jäsenillemme ja muille kiinnostuneille jäsenillemme ja muille kiinnostuneille 

LempäälässäLempäälässä
Pyhäjärven KierimossaPyhäjärven Kierimossa

torstaina 5.3.2015 klo 10-13torstaina 5.3.2015 klo 10-13

Tervetuloa mukaan Tervetuloa mukaan 
ulkoilemaan ja pilkkimään!ulkoilemaan ja pilkkimään!

Toivotaan hyviä jäitä ja aurinkoisia säitä!Toivotaan hyviä jäitä ja aurinkoisia säitä!

Tapahtumasta ilmoitetaan Tapahtumasta ilmoitetaan 
lähempänä tarkemmin.lähempänä tarkemmin.

Maaliskuussa porukalla Maaliskuussa porukalla 
pilkille Lempääläänpilkille Lempäälään

Perinteinen Perinteinen 
PIONI-PERHEEN PIONI-PERHEEN 

KESÄJUHLA KESÄJUHLA 

”Rantakoivun alla” ”Rantakoivun alla” 
järjestetään tulevana kesänä järjestetään tulevana kesänä 
Kuntoutumiskeskus ApilassaKuntoutumiskeskus Apilassa

Kangasalla Kangasalla 
lauantaina 6.6.2015 lauantaina 6.6.2015 

klo 12 - 16klo 12 - 16

Juhlaohjelmasta ja Juhlaohjelmasta ja 
ilmoittautumisistailmoittautumisista

lähempänä keväällä.lähempänä keväällä.

Olet tervetullut mukaan!Olet tervetullut mukaan!
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Tampereen hengellisen 
keskustelupiirin ohjaajat esittäytyvät

Hengellisen vertaisryhmän ohjaaja 
Pirkko Vepsäläinen 
Pike on ryhmänohjaajaveteraani. Hän 
aloitti jo nuorena neitona asuinalueel-
laan Oulussa hengellisen kerhon nuo-
rille. Ison perheen lapsena oli kurin ja 
järjestyksenpitoon kaikki edellytykset 
ja niin järjestys säilyi vaikka väki oli 
samanikäistä ohjaajan kanssa. 

Avioiduttuaan Veksin kanssa on pa-
riskunta saanut olla hyvä työpari. Vas-
tuulla on ollut vuosikymmenten saa-
tossa raamattupiiri toimintaa kotona 
ja seurakunnissa. Pike on ohjannut 
lasten kerhoja, sekä usean vuoden 
ajan hengellistä piiriä ja muita ryhmiä, 
suuressa yhdistyksessä Tampereella. 

Hengellisen vertaisryhmän ohjaaja 
Veikko Vepsäläinen 
Veksi aloitti nuorena pyhäkoulun opet-
tajana ja nuorisotyöntekijänä (Tampe-
reen kupeessa) Aitolahden seurakun-
nassa. Avioliiton solmimisen jälkeen 
pidettiin Piken kanssa raamattupiiriä 
kotona ja olipa koti yhden kesän kristil-
lisessä työkeskuksessa Satakunnassa. 
Siellä oli rippikoulu ja lastenleiri sekä 
muutakin leiri- sekä hartaustoimintaa. 
Nyt kypsässä aikuisiässä on oltu ver-
taisryhmiä ohjaamassa eri yhdistyksis-
sä, järjestöissä ja seurakunnissa.

Parasta ja antoisinta on toiminta hen-
gellisissä yhteyksissä, ne ovat itseäkin 
voimaannuttavia. Eli antaessaan on 
saanut, toteaa Veksi.

Pioniin kun toivottiin hengellistä piiriä, olivat Pike ja Veksi heti valmiita. 
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Olen Arja Hilliaho, syntyperäi-
nen tamperelainen 1960-luvul-

ta. Pääasiallinen elämäntehtäväni on 
viime vuosiin asti ollut kotimme ja 
perheemme hyvinvoinnista huolehti-
minen.  Nyt katse on kääntynyt kau-
emmaksi kotoa ja olen ollut mm. 
luottamushenkilönä Tampereen seu-
rakuntayhtymässä; kirkkovaltuustossa 
ja seurakuntaneuvostossa, joihin tulin 
syksyn vaaleissa valituksi seuraavak-
sikin nelivuotiskaudeksi. Diakonian 
vastuuryhmästä löytyi elämääni uusi 
tienviitta ja aloitin kolme vuotta sitten 
opiskelun Diakonia-ammattikorkea-
koulussa. Tällä hetkellä suoritan Pir-
kanmaan Omaishoitajat ry PIONI:ssa 
opiskeluni viimeistä harjoittelujaksoa, 
jonka aiheena on ”Työyhteisöt ja ke-
hittäminen”. 

Sanovat, että aurinkoa ei ole mennee-
nä marraskuuna juuri näkynyt. Minä-
pä en tuota ole tullut ajatelleeksikaan, 

Opiskelijan 
ajatuksia

enkä ehtinyt havainnoimaan, sillä olen 
saanut viettää viime viikot ”PIONI:n 
kukkien” ympäröimänä nauttien tou-
hukkaasta ja lämpimästä ilmapiiris-
tä. Viikot ovat vierähtäneet nopeasti ja 
olen saanut nähdä ja kokea paljon iha-
nia asioita; vierailuja vertaisryhmissä, 
korttelikerhotoimintaa, omaishoitaja-
viikon juhlahetkiä, seminaareja, esit-
telyjä ja palavereja – mutta olen myös 
nähnyt ja kuullut pieniä palasia teidän 
omaistanne hoitavien arjesta. Nämä 
palaset ovat koskettaneet sydäntäni ja 
haluan olla jatkossakin tukemassa ar-
vokasta työtänne. 

Toivotan teille kaikille omaishoitajille 
ja hoidettavillenne sekä tämän asian 
puolesta työtä tekeville Jouluiloa ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Arja Hilliaho
sosionomi (AMK) – diakoniopiskelija

Arja Hilliaho
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Nyt jo perinteeksi muodostunut

Hengellinen virkistyspäiväHengellinen virkistyspäivä
Hauhon Vähäjärven lomakodissa

21.5.2015 klo 11–16

Ruokailu, yhdessä oloa ja virkistäytymistä, lähtökahvit
Kuljetukset järjestetään kimppakyydityksinä

Yhteistyössä Lempäälän ja Tampereen hengelliset ryhmät
Päivästä ilmoitellaan lisää lähempänä.

Lisätietoja:
Leena Laine puh.044 583 2334

Hannele Jokela puh.050 555 3115

Palveleva koko perheen kenkäkauppa Sastamalassa

Puistokatu 9, 38200 Sastamala
puh. 03 514 3160

Avoinna 
ma–pe 9.00–17.30

la 9.00–14.00

silmälasit, näöntarkastukset, piilolasit, 
silmälääkärin palvelut

Puistokatu 4, 38200 SASTA



joulu 2014 • jäsenlehti nro 11

29

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN 
HALLITUKSEN JÄSENET 2015

Aarre Alanen 
puheenjohtaja
Tampere
puh. 040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com

Matti Helin 
varapuheenjohtaja
Tampere
puh. 040 534 2426
matti.helin@diak.fi

Terhi Kiemunki
Tampere
puh. 040 760 29 75
terhikiemunki@hotmail.com

Markku Leinonen
Valkeakoski
Mallasvedenkatu 19 A 2
37600 Valkeakoski
puh. 044 968 21 30

Sari Nousimaa
Kangasala
puh. 045 674 24 75
sari.nousimaa@gmail.com

Ilmari Nurminen
Tampere
puh. 050 413 3465
nurminen.t.ilmari@student.uta.fi

Jari Pirhonen
Tampere
puh. 045 187 0505
jari.pirhonen@staff.uta.fi

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

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri:
Leo Levanen
Tampere
puh. 045 181 7311
leo.levanen@uta.fi

MoPO -projektin ja muiden PIONIn ryhmien

Kevätretki Pälkäneelle 13.5.2015 
Tervetulleita ovat sekä projektin kohderyhmään että kantaväestöön kuuluvat 

omaishoitajat ja mahdollisuuksien mukaan myös hoidettavat.

Retkellä käydään tutustumassa Syrjysen strutsitilalle ja 
Rönnvikin viinitilalle, jossa myös ruokaillaan. 

Retken hinnasta, aikataulusta ja ilmoittautumisista 
tiedotetaan tarkemmin alkukeväästä.
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Tule tutustumaan toimistollemme Tule tutustumaan toimistollemme 
PionipuodinPionipuodin 

raikkaisiin tuotteisiin!raikkaisiin tuotteisiin!

Tuotteitamme myydäänTuotteitamme myydään
myös messuilla, myös messuilla, 

joihin osallistumme.joihin osallistumme.

Lisäksi kuvia tuotteistamme Lisäksi kuvia tuotteistamme 
löydät nettisivuiltamme löydät nettisivuiltamme 
www.pioniry.fi.www.pioniry.fi.

Voit myös kutoa sukkia, tumppuja, Voit myös kutoa sukkia, tumppuja, 
pipoja ja mitä kivaa keksitkinpipoja ja mitä kivaa keksitkin

meille myytäväksi.meille myytäväksi.

Lankoja saat toimistoltamme! Lankoja saat toimistoltamme! 

PIONIpuoti

Avoinna:

ark. 9.00–18.00

la 9.00–15.00

Edullisempaa elämää

Jokaiselle jotakin

Puistokatu 30, Sastamala
Valtatie 14, Akaa
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Tehoherrat on Taysin teho-osaston 
mieshoitajien ryhmä. Herrat ovat 
vuosien varrella tehneet yhdessä niin 
perinteistä urheilua kuin mökkireissu-
jakin. Onpa vuosia sitten yhdessä ai-
kaansaatu tehoherrojen keittokirjakin, 
jonka tuotto lahjoitettiin lastenpsyki-
atrian väelle.

Kesällä 2013 heräsi ajatus rakentaa 
saunalautta. Osa mieshoitajista kiin-
nostui asiasta, ja mukaan tuli myös 
muutama lääkäri. Keväällä 2014 pe-
rustettiin virallinen Tehoherrojen 
saunalauttayhdistys ry. Uusi yhdis-
tys päätti lähestyä PIONI ry:tä yhteis-
työn merkeissä. Ilo oli suuri, kun PIO-
NI ry puheenjohtajansa Aarre Alasen 
johdolla hyväksyi yhteistyön. Teho-
herrojen tavoite on rakentaa sauna-
lautta omaan virkistystoimintaansa, 
mutta tarkoitus on myös tehdä pieni-
muotoista hyväntekeväisyyttä ja tar-
jota PIONI ry:n väelle virkistystoimin-
taa muutaman kerran kesässä. Täl-
lä eleellä tehoherrat haluavat osoittaa 
arvostuksensa kaikkien omaishoitaji-
en arvokasta työtä kohtaan.

Hanke on suuri ja saunalautan raken-
taminen vie paljon rahaa. Tehoherrat 

Tehoherrat ja 
saunalautta

ovat lähestyneet sponsoriehdokkaita 
esittelykirjeellä, ja ilahduttavaa kyllä 
sponsoreita on jo löytynytkin muuta-
mia. Yhdistyksen tarkoitus on tieten-
kin tehdä myös talkootöitä ja kerätä 
siten rahaa yhdistyksen kassaan ra-
kennustarpeiden hankkimista varten. 
Eräs suurimpia konkreettisia avuntar-
jouksia saunalauttayhdistykselle oli 
se, kun eräs yrittäjä tarjosi osan teolli-
suushallistaan rakentamistöiden ajak-
si. Toinen yhtä suuri konkreettinen 
apu oli, kun hitsausalan ammattilai-
nen Rauno Lehtinen hitsasi sponso-
riavustuksena saaduista alumiinitan-
goista lautan kehikon kasaan syksyl-
lä 2014.

Työ lauttahankkeen parissa jatkuu, 
ja sitä tehdään hyvillä mielin. Han-
ke on suuri, mutta niin on rakentaji-
en usko ja luottamuskin projektia koh-
taan. Vastoinkäymisistä oppii ja hyväl-
lä asenteella, suunnittelulla, työllä ja 
työn valvonnalla saadaan erinomainen 
lopputulos aikaan, uskovat tehoherrat.
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–  asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille –

www.kiikanpalvelukoti.fi 

Hykköntie 8, 38300 Sastamala
puh. 03 512 4300

 Kuusimäen  

          palvelukoti 

Puistokatu 18, 38200 SASTAMALA
www.vkv-asunnot.fi 

puh. 03 511 4714 • 050 566 3120 
anne.kiiskinen@vkv-asunnot.fi 

Anne Kiiskinen
Vastaava hoitaja
Diplomivälittäjä, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja

• erä tinatuotteita -40 %

• normaalihintaiset 
 pöytähopeat -25 %

• kultakorut -30 %

Tarjoukset voimassa vuoden 2014 loppuun.
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PIONI:n tiloissa Väinölän-
katu 15:ssä vietettiin kame-
runilaista ravintolapäivää 
15.11.2014. Ruokalistalla oli 
Poulet DG (Toimitusjohta-
jan kana) riisillä. Ruokajuo-
mana tarjottiin raikasta inki-
vääriananasmehua. 

Ruokailun lomassa sai naut-
tia Sergonomian niska-har-
tiahieronnasta sekä tutustua 
Pirkanmaan Omaishoitajat 
Ry PIONI:n toimintaan. 

Ravintolapäivän tuotto lah-
joitettiin hyväntekeväisyy-
teen. Puolet lahjoitettiin 
SPR:n ja MLL:n Hyvä jou-
lumieli -keräykseen vähäva-
raisille lapsiperheille, toinen 
puoli annettiin PIONI:n te-
kemän työn tueksi.

Valtakunnallista ravintolapäivää 
vietettiin 15.11.2014 PIONI:lla

Ravintolapäivän vieraita 2014Ravintolapäivän vieraita 2014
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TAPAHTUMAKALENTERI
KEVÄÄN 2015 TAPAHTUMIA

Omaishoitajien vertaistukiryhmätOmaishoitajien vertaistukiryhmät
Akaan ryhmä 
27.1. verenpaineen mittausta, bingoa 
24.2. verenpaineen mittausta, 
 yhteislauluja
24.3. verenpaineen mittausta, jumppaa
21.4. Oma terveyteni: verenpaineen  
 mittausta. Vierailija.
19.5. Retki laavulle/Tarjalle (säävaraus)
Kesäkuussa retki, päätetään myöhem-
min yhdessä

Aika: kerran kuukaudessa tiistaisin  
klo 14.00–15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, 
Kirkkotori 6, Toijala
Lisätiedot: Tarja Ruusuvuori  
ma–pe 7.30–9.00 sekä 13.30–15.00  
p. 040 550 77 78

Ohjelmamuutokset mahdollisia.  
Vierailijoita otetaan tarpeen mukaan.

Hämeenkyrön ryhmä 
Joka toinen kuukausi ryhmän vetäjä kun-
nan puolelta ja joka toinen  PIONIsta
29.01. Hämeenkyrön kunta
26.02. Retki PIONIn uusiin toimitiloihin 
26.03. Hämeenkyrön kunta
23.04. Edunvalvonta ja hoitotahto /  
 Tiina Kuopanportti
21.05. Hämeenkyrön kunta

Rantakoivun alla Kangasalla 6.6.2015 ja 
suviretki 25.6.2015
Aika: kerran kuukaudessa torstaisin klo 
15–16.30
Paikka: Kurjenmäkikoti, Härkikuja 12 A 
Hämeenkyrö.
Lisätietoja: Pertti Lahti puh. 044 3777 174, 
Arja Salonen puh.050 521 5141

Ikaalisten ryhmä 
Kokoontumispäivät: 
7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.
Aika: kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 17.30–19.00
Paikka: Ika Tupa, Vanha Tampereentie 6, 
Ikaalinen
Ohjaaja: Hannu Tarna p.040 704 9997

Kangasalan ryhmä 
Kokoontumispäivät:
12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. 
Aika: kuukauden toinen maanantai  
klo 17.00–18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11, 
Kangasala
Ryhmätapaamisissa keskustellaan PIO-
NIn toiminnasta ja palveluista, mitä yh-
distys tarjoaa, sekä omaishoidon ajan-
kohtaisista asioista. Jokaiselle kerralle on 
alustus ja sen jälkeen vapaata keskuste-
lua aiheesta.
Ohjaaja/tiedustelut:
Aila Suoanttila, puh. 050 561 0173
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Kihniön ryhmä
Kokoontumispäivät: 
30.1., 28.2., 27.3., 24.4., 29.5.
Aika: kokoontumiset kuukauden viimei-
nen perjantai klo 17.00–18.30
Paikka: Terveystalolla (Touhula) 
Kihniöntie 71

Kurun ryhmä 
Kokoontumispäivät: 
8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5.
Aika: kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 12.00–14.00
Paikka: Kurun srk-talo, 
alakerran kokoushuone
Lisätiedot: 
Raija Hietasarka puh. 045 875 1417, 
pioni.raija@gmail.com

Lempäälän ryhmä
UUSI RYHMÄ
Vuoden ensimmäinen tapaaminen 
7.1.2015 klo 15.30 IDEA PARKISSA Ståhl-
bergin kahviossa.
Seuraavista kokoontumisista sovitaan 
ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.
Lisätiedot: Pekka Kankkonen 
puh.044 508 8329, 
pekka.kankkonen@gmail.com

Mänttä-Vilppulan ryhmä 
Kokoontumispäivät:
7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5.
Aika: kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko klo 12.30 - 14.00
Paikka: Lumometsän tupa, 
Hopunmäentie 18, Vilppula
Lisätiedot: Johanna Peippo, 
puh. 044 358 0001

Oriveden ryhmä
Kokoontumispäivät:
28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 
toukokuussa ei tapaamista
Aika: kuukauden viimeinen keskiviikko 
klo 12.30–14.00
Paikka: Oriveden Palvelutalo, korttelitu-
pa
Lisätiedot: Raija Hietasarka, pioni.raija@
gmail.com p.045 875 1417

Pirkkalan ryhmä
Kokoontumispäivät. 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 
21.4., 5.5., 19.5.
Aika: Parittoman viikon tiistai klo 10–12
Paikka: Kahvila Sirpakka, Suupantie 10, 
Pirkkala (Pirkkalan srk:n tiloissa)
Lisätiedot: Anne Terävä, 
puh. 040 726 1308

Sastamalan ryhmä 
Kokoontumispäivät: 29.1, 26.2, 26.3, 
30.4. 28.5.
Aika: kuukauden viimeinen torstai 
klo 13–15
Paikka: Voimia ry:n tilat, 
Marttilankatu 1 Sastamala
Lisätiedot: Annikki Vuorenoja, 
puh. 040 595 9914
Seuraa Alueviestin seurapalstaa, jossa 
ilmoitamme seuraavan ryhmän ohjel-
man. Ryhmässä päätetään, mitä seuraa-
valla kerralla halutaan mm. mahdolliset 
retket, tulevat tapahtumat Pionissa sekä 
esitelmöitsijät.

Tampereen Pioni -yhdessä ryhmä 
Kokoontumispäivät: 3.2., 3.3., 7.4., 5.5.
Aika: kuukauden ensimmäinen tiistai 
klo 14–15.30
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Paikka: PIONIn tilat, Väinölänkatu 15, 
Tampere
Lisätiedot: Hannele Jokela
puh. 050 555 3115
pioni.hannele@gmail.com

Tampereen Ukkoryhmä 
08.01. Sergonomia esittäytyy ja ker-
 too hieronnan, rentoutumisen 
 ja muun hyvinvoinnin merki-
 tyksestä
05.02. Vapaamuotoista ajatusten-
 vaihtoa ja yhdessäoloa 
 Pioni-Pirtillä
05.03. klo 10–13 Pilkkitapahtuma 
 Lempäälän Kierimossa
07.04. Ukonpäivän eduskuntavaali-
 seminaari Kumppanuustalo 
 Arttelissa
13.05. keskiviikko klo 10–15 
 Kevätretki Pälkäneelle
04.06. Tuettu vapaa-aika, 
 Extra-avustajat/Paula Kerola
 - liikkuva päivätoiminta, 
 tukihenkilö- ja ystävätoiminta
 - kotihoidolliset työt ja apu sai-
 raalasta kotiutuessa
Aika: kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 17.00 ellei toisin mainita, kokoontu-
miset paikan päällä.
Lisätiedot: Pertti Lahti puh. 044 377 7174, 
pioniry@gmail.com

Valkeakosken ryhmä 
Kokoontumispäivät: 
12.1., 2.2, 2.3, 13.4, 4.5.
Aika: kuukauden ensimmäinen maanan-
tai klo 17.30–19.00
Paikka: Palvelukeskus Mielikki, Kirkkotie 
6, Valkeakoski
Lisätietoja: Martti Heikkinen 
puh. 0400 834 835

Venäjänkielinen ryhmä Hervannassa 
Kokoontumispäivät: 12.2., 12.3., 9.4.
13.5. kevätretki Pälkäneelle 
Aika: kuukauden toinen torstai 
klo 13.00–14.30
Paikka: Pelipuiston seurakuntakoti, 
Teekkarinkatu 17 Hervanta
Lisätiedot: Leea Parhiala 
puh.050 555 0014, pioni.leea@gmail.com

Ylöjärven ryhmä 
Kokoontumispäivät: 14.1., 11.2, 11.3, 15.4., 
toukokuussa ei kokoonnuta 
Aika: kuukauden kolmas keskiviikko 
klo 10.15–11.45
Paikka: Ylöjärven seurakuntakeskus, 
Tähkäpäät -ryhmän yhteydessä
Lisätietoja: Raija Hietasarka 
p. 045 875 1417, pioni.raija@gmail.com
Hoidettava voi samanaikaisesti osallis-
tua Tähkäpäät -ryhmän toimintoihin.
 
Tammelan korttelikerho
Tapaamiset ovat kaikille avoimia 
13.01. Uuden vuoden ajatuksia
27.01. Leon visailuja
10.02. Aihe avoin 
24.02. Aihe avoin
10.03. Vieraana Tiina Kuopanportti
24.03. Aihe avoin
07.04. Aihe avoin
21.04. Vieraana Jari Pirhonen
05.05. Aihe avoin
19.05. Aihe avoin
02.06. Kesälaitumille siirtyminen

Aika: joka toinen tiistai 14–15.30
Paikka: PIONIn tilat Väinölänkatu 15, 
Tampere
Lisätiedot: Hannele Jokela 
puh. 050 555 3115, 
pioni.hannele@gmail.com
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Hengelliset ryhmätHengelliset ryhmät
Lempäälän hengellinen keskustelupiiri 
12.1., 2.2., 16.2., 9.3., 30.3., 20.4.
Aika: joka kolmas maanantai 
klo 16.30–18.00
Paikka: Ehtookoto, Katepalintie 9, 
Lempäälä
Lisätiedot: 
Leena Laine puh.044 5832 334 ja 
Markku Laine puh. 050 5926 916.
Tampereen hengellinen keskustelupiiri 
23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 10.4., 24.4., 
8.5., 22.5.
Aika: joka toinen perjantai klo 14–15.30
Paikka: PIONIn tilat, Väinölänkatu 15, 
Tampere
Lisätiedot: Pirkko ja Veikko 
Vepsäläinen, puh. 044 356 3942

Liikuntapainotteiset ryhmätLiikuntapainotteiset ryhmät
Tampereen PIONI liikuntaryhmä
Liikuntaryhmässä tehdään harjoitteita 
erilaisin keinoin mm. tasapainoon ja ke-
hon hallintaan/-huoltoon liittyen sekä tu-
tustutaan erilaisiin liikuntamahdollisuuk-
siin ja -välineisiin.
21.1.2015 aloitetaan kuntopiirillä
Muut kokoontumiskerrat: 
4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4.
Aika: joka toinen keskiviikko klo 13 – 14
Paikka: Pionin tilat, Väinölänkatu 15 
Ohjaaja: liikunnanohjaaja Serge Tcheuffa 
p. 044 994 4834, 
sergonomia@sergonomia.fi
Osallistumismaksu 
3 e/ kerta.

Valkeakosken omaishoitajien jumppa / 
Haka-Gym 
Aika: tiistaisin 16.00–17.00
Paikka: Ilmarisen monitoimisali, 
Kirkkotie 6, Valkeakoski.
Osallistumismaksu 3 e/kerta. Hintaan si-
sältyy pullakahvit jumpan jälkeen ”hyväs-
sä seurassa”.

Muut tapahtumatMuut tapahtumat
Maanantaikahvila PIONI-Pirtillä Väinö-
länkatu 15, Tampere maanantaisin 
klo 11–14.  Kahvila avataan jälleen 12.1.

PIONIn sääntömääräinen kevätkokous 
keskiviikkona 22.4.2015 klo 17 PIONIn ti-
loissa, Väinölänkatu 15, Tampere.

Tampereen jäsenillat keskiviikkoisin 
klo 17 PIONIn tiloissa, Väinölänkatu 15, 
Tampere
* keskiviikko 14.1. klo 17 Hoitotahto ja 
edunvalvonta (Tiina Kuopanportti)
* keskiviikko 11.2. klo 17 Vanhustenhoi-
don oikeudenmukaisuus Suomessa ja 
Tampereella (Jari Pirhonen)
* keskiviikko 11.3. klo 17 Tutustuminen 
Kumppanuustalo Artteliin

Muutokset tapahtumiin ovat mahdolli-
sia, joten tapahtumia kannattaa seurata 
lisäksi nettisivuiltamme, facebook-sivuil-
tamme, terveystutkasta, Aamulehden ta-
pahtumakalenterista ja muista paikallis-
lehdistä.
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Kiitos tukijoillemme!

IT-Klinikka • EijaOhjelmat • Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys r.y. 
• Pirkkalan kunta/Perusturva/Vanhusten palvelut 

• Akaan, Lempäälän, Tuomiokirkkoseurakunnan, Kalevan ja Sastamalan 
ev.lut. seurakunnat • Tampereen Adventtiseurakunta

Nokian III Koskenmäen Apteekki 
Lempäälän Keskusapteekki • Linnainmaan Apteekki

Lions Club Tampere/Näsinneula
Lions Club Tampere/Koivistonkylä



S U P E R I
Sorvankatu 5, Sastamala



Luvan saaja: 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI

Myöntäjä: 
Pirkanmaan Poliisilaitos / Sastamalan Poliisiasema

Luvan nro ja myöntämisajankohta: 
5680/23/2014  13.8.2014

Toimeenpanoaika: 
15.8.2014–14.8.2015

Toimeenpanoalue: 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue

Tilinumero: 
Osuuspankki FI52 5734 7520 0442 04

Jos haluat, että lahjoitus osoitetaan jonkun määrätyn kunnan 
Omaishoitajille, niin laita pankkisiirtoon kunnan nimi. 
Esim. Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI osasto IKAALINEN.

Tällöin lahjoitus käytetään Ikaalisten Omaishoitajien toimintaan.

1. Akaa 2. Hämeenkyrö 3. Ikaalinen 4. Juupajoki 5. Kangasala 6. Kihniö 

7. Lempäälä 8. Mänttä-Vilppula 9. Nokia 10. Orivesi 11. Parkano 12. Pirkkala 

13. Punkalaidun 14. Pälkäne 15. Ruovesi 16. Sastamala 17. Tampere 18. Urjala 19. Valkeakoski

 20. Vesilahti 21. Virrat 22. Ylöjärvi.

Ojenna auttava kätesi ja lahjoita toimintaamme tukea.Ojenna auttava kätesi ja lahjoita toimintaamme tukea.
Se antaa Omaishoitajien arkSe antaa Omaishoitajien arkeen ponnahduslautaa ja jaksamista.een ponnahduslautaa ja jaksamista.

Sekä huolenpitoa ja rakkautta hoidettavalle.Sekä huolenpitoa ja rakkautta hoidettavalle.
Kulje kanssamme tietä, joka on arvoituksia täynnä.Kulje kanssamme tietä, joka on arvoituksia täynnä.

Jossa pienetkin liekit lämmittävät.Jossa pienetkin liekit lämmittävät.
Lahjoituksesi antaa toivoa, iloa ja välittämisen tunnetta, ettemme jää yksin.Lahjoituksesi antaa toivoa, iloa ja välittämisen tunnetta, ettemme jää yksin.

Kanna kortesi kekoon ja tule joukkoomme, se antaa meillekin voimia. Kanna kortesi kekoon ja tule joukkoomme, se antaa meillekin voimia. 
Raija Naumanen




