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Puheenjohtajan palsta

T

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 17.1.2012 työryhmän laatimaan
Suomen ensimmäisen kansallisen
omaishoidon kehittämisohjelman
31.12.2013 mennessä. Työryhmän
väliraportti ilmestyi 10.5.2013 46sivuisena. Olemme sitä nyt tutkineet yhdessä PIONI-PIRTILLÄ ja
mielestämme moni asia menee
eteenpäin ja oikeaan suuntaan,
mutta on myös vielä avoimia asioita, jotka eivät loksahda kohdalleen. Mutta jäämme mielenkiinnolla odottamaan joulukuuta 2013
ja loppuraporttia. Toivomme, että
vihdoinkin Omaishoitajat kaikkialla
Suomessa saavat samanlaisen kohtelun. Kriteeristön, maksuluokkien,
verotuksen, lomien ym osalta eriarvoisuus poistukoon.

oukokuun 6. päivä vietettiin
PIONI-PIRTILLÄ avoimien ovien päivää ja juhlittiin Pirkanmaan
Omaishoitajat ry PIONI:n 5-vuotissynttäreitä. Väkee oli kahvittelemassa ja keskustelemassa iloisin mielin
koko päivän pirtin täydeltä. On kulunut viisi vuotta siitä kun joukko tamperelaisia Omaishoitajia ja asiasta
kiinnostuneita kokoontuivat yhteen
ja perustivat Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI:n. Kannatti perustaa,
sillä tarvetta oli. Toiminta on laajentunut ja monipuolistunut koko ajan.
Projektin osalta toimimme koko
Pirkanmaan alueella ja yhdistyksen
osalta kymmenen kunnan alueella.
Tämä on osoitus siitä, että PIONIPERHEESEEN on uskottu, meihin on
luotettu ja meidän tekemää työtä
Omaishoitajien parhaaksi on arvostettu. Tästä on hyvä jatkaa.

Alkukesä on ollut helteinen, aurinkoinen. On voitu olla hoidettavien
kanssa ulkona, nauttia lintujen laulusta, luonnon vihreydestä. Huiskia
itikoita kauemmaksi. Käydä katsomassa ystäviä, tuttavia. Nauttia heidän seurastaan. Iloita tästä harvinaisen kauniista keväästä ja valkovuokkojen suuresta määrästä. Myös
perinteiset ”RANTAKOIVUN ALLA”
–kesäjuhlat Ikaalisissa 8.6. vietettiin

PIONI-PERHEEN ryhmät jatkuvat eri
kunnissa myös syksyllä ja muutama
uusi tulee mukaan. Syksyn ohjelma
on tässä lehdessä. Tule mukaan PIONI-PERHEEN toimintaan tekemään
vapaaehtoistyötä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa. Olet lämpimästi tervetullut iloiseen, positiiviseen
joukkoomme.
3
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Aarre Aarne Alanen perheineen.

auringon paisteessa ja musiikin soidessa. Upeat juhlat, kiitos mukana
olleille!

ja yhdessä tekemisen iloa. Viimeiset 13 vuotta Marjon hoitamista rakkaudella, lämmöllä ja läheisyydessä.

Onneksi on omaishoitaja!

Meidän perheelle tämä alkuvuosi on
ollut juhlavuosi. Maaliskuun 10. päivä tuli täyteen 50 vuotta tätä yhteistä rakkauden taivalta. Silloinen presidentti Urho Kekkonen antoi luvan
tälle avioliitolle. Niin kuin sanoin Lavajärven Päivölässä vietetyissä juhlissa ”en päivääkään vaihtaisi pois”.
Poikamme Raine täytti 7.5. 50 vuotta ja meillä oli yhteiset juhlat. Ystäviä, tuttavia, sukulaisia, työkavereita
ym. oli mukana tässä rakkauden juhlassa ja musiikki oli myös sen mukaista. Elämä on ollut ylä- ja alamäkee, mutta suurimmalta osalta tasaista puurtamista ja rakastamista

Toivotan kaikille Omaishoitajille, hoidettaville, PIONI-PERHEEN jäsenille, yhteistyökumppaneille aurinkoista, lämmintä, iloista kesää. Syksyllä
tavataan.

Pidämme huolta
pidämme puolta!
- Aarre Aarne Alanen puheenjohtaja
4
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MoPO
käynnistyy syksyllä
- Pertti Lahti -

P

on ollut monin paikoin useita miehiä. Samaa voidaan sanoa sekä Tampereen että Lempäälän hengellisistä
ryhmistä.

rojektitoiminta jatkuu PIONI:ssa
vilkkaana. Pirkanmaan HoitoVeljet -projekti päättyy virallisesti kuluvan vuoden lopussa, mutta raportoinnin ja päätösseminaarin osalta jatkuu vielä hieman vuoden 2014
puolelle. Voimaviikkoja ja erilaista
koulutustoimintaa riittää vielä melkoisesti syksyllä. Tarjonnasta on tarkempia tietoja toisaalla lehdessä.
Lisäksi Tampereen ohella pidetään
useita tilaisuuksia (Talous & etuudet
ja Varmuutta hoivatyöhön) muualla
Pirkanmaalla aiemmin pidettyjen informaatiotilaisuuksien tavoin.

Kaikesta hyvästä huolimatta miesomaishoitajatoiminta on päässyt
vasta alkuun niin täällä Pirkanmaalla kuin muualla maassa. Tekemistä
riittää vielä paljon. Sen vuoksi tullaankin hakemaan kyseiseen toimintaan jatkoa RAY:lta kohdennetun toiminta-avustuksen muodossa. Näin
varmistettaisiin nykyisen projektin
tulosten juurruttaminen ja levittäminen myös muualle kuin Pirkanmaalle. Pelkästään vapaaehtoisvoimin se
tuskin tulee onnistumaan.

Ilahduttavaa on ollut huomata miesten yllättävän aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätoimintaan. Tampereen ukkoryhmän toimintaan on
tullut vähitellen mukaan uusia miehiä entisten lisäksi. Niinikään Tampereen ulkopuolisissa ”sekaryhmissä”

Otsikon mukaisesti syksyllä 2013
käynnistyy myös uusi projekti - Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat (MoPO), joka kestää vuoden
5
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Pilkkitapahtuma 7.3.2013.

seurakunta ja Yhdessä Selviytymisen
Tuki ry. (YST). Luonnollisesti kiinteää yhteistoimintaa tulee olemaan
myös täkäläisen ortodoksisen seurakunnan, Tampereen kaupungin ja
kohderyhmien omien kulttuuristen
yhteisöjen kanssa.

2016 loppuun. Projektin tarkoituksena on integroida venäläis- ja virolaistaustaisia (mukaan lukien inkeriläiset paluumuuttajat) omaishoitoperheitä sekä täkäläiseen omaishoitojärjestelmään että yhdistystoimintaan. Tavoitteena on auttaa ja tukea
kohderyhmän perheitä jatkamaan
keskellämme omaa perinnettään,
johon olennaisena osana kuuluu lähiomaisten auttaminen perhepiirissä. Tällöin yhdistystoiminnassa saatu tieto ja taito tukee heidän kulttuurissaan vallitsevaa tapaa.

Kaiken kaikkiaan projektirintamalla
eletään siis varsin aktiivisia ja mielenkiintoisia aikoja. Toiminta kytkeytyy jatkossa osittain myös järjestötalo Arttelin tulevaisuuteen. Kokonaistilanne on tiedossamme vasta hiukan ennen ensi joulua, jolloin RAY
tiedottaa jakoehdotuksensa tulevalle
vuodelle.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita uudessa projektissa ovat Hervannan
6
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Hemmottelupäivät
naisomaishoitajille!
Yhdistyksemme on saanut rahalahjoituksia
Lions Club Tampere/Näsinneulalta.
Järjestämme syksyn 2013 aikana naisomaishoitajille kaksi hemmottelu-/virkistyspäivää, jotka sisältävät mm. luennon, aamupäiväkahvit, ohjattua liikuntaa, Buffet-lounaan
sekä rentoutumista uiden ja saunoen. Toinen päivä Ikaalisten Kylpylässä ja toinen päivä
Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla. Päivään mahtuu 10 - 12 henkilöä kerrallaan. Paikat täytetään hakujärjestyksessä. Hakulomakkeita saa toimistoltamme ja nettisivuiltamme.
Hemmottelupäivät:

Ikaalisten Kylpylässä: 4.10.2013 klo 10- 17.30
Kuntoutumiskeskus Apilassa: 10.10.2013 klo 10-17

LIONS CLUB
TAMPERE/NÄSINNEULAN
LAHJOITUS PIONILLE,

KIITOS!

Aarre Alanen, Kerttu Haaparanta,
Liisa Himanen ja Pertti Lahti.

Lions Club Tampere/
Näsinneula
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HEI MIESOMAISHOITAJA,

LÄHDE VOIMAVIIKOLLE
IKAALISTEN KYLPYLÄÄN!
Voimaviikkoon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoitoruokailut, Vesitropiikin ja kuntosalin
vapaa käyttöoikeus sekä sisäänpääsy iltaisin tanssiravintolaan.

Pirkanmaan Hoito-Veljet –projekti
tarjoaa maanantaista torstaihin
kestävän Voimaviikon niille 12 miesomaishoitajalle, jotka eniten hyötyvät
aktiivisesta irtautumisesta omaishoitajana toimimisessa, mutta jotka eivät vielä ole varsinaisen kuntoutuksen tarpeessa. Voimaviikkoja
järjestetään kaiken kaikkiaan 12 projektin aikana, yhteensä 144 miehelle.
Voimaviikko on osallistujille maksuton (matkat omakustanteiset).

Projektin väki kutsuu ryhmän koolle
vielä 2-3 kk:n kuluttua Voimaviikon
toteutumisesta.

Viimeisille Voimaviikoille
haku käynnissä:
19.8. – 22.8. 2013
7.10. – 10.10.2013
18.11. – 21.11.2013

Voimaviikon ohjelma sisältää mm.
neuvontaa arjessa jaksamisessa, ohjausta henkisen ja fyysisen terveyden
edistämiseen ja mahdollisuuden vertaiskeskusteluihin toisten ryhmäläisten kanssa.

Lisätiedot ja hakulomakkeet:
044 377 7174 / Pertti Lahti tai
050 555 3115 /Hannele Jokela

KEHYSTÄMISEN MONIPUOLINEN AMMATTILAINEN

Avoinna: Arkisin 9 – 17 • lauantaisin 9 – 14
8
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Hengellinen virkistyspäivä

Hauhon Vähäjärvellä
pyyteettömästä rakkauden palvelusta läheistensä hyväksi ja konkreettisena kädenojennuksena arvostuksesta omaishoitajia kohtaan adventtiseurakunta antoi lahjoituksen virkistyspäivän kulujen peittämiseksi.
Lopuksi pastori Katainen siunasi
omaishoitajat ja heidän hoidettavansa armollisen Jumalan suojaan.

20 omaishoitajaa Tampereelta, Kangasalta ja Lempäälästä kokoontui
11.4.2013 hengelliseen virkistyspäivään Hauholle Vähäjärven lomakotiin. Päivän ohjelmassa oli hiljentymistä Sanan ääressä Veikko Vepsäläisen ja Markku Laineen johdolla,
laulua ja rukousta. Adventtiseurakunnan pastori Jorma Katainen antoi
omaishoitajille tunnustuksen heidän

9
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TUNNELMIA

UKONPÄIVÄN SEMINAARISTA
- Pertti Lahti -

U

terissa Tampereella. Tällä kertaa teemana oli ”Mies hoidon ja hoivan antajana”. Vaikka omaishoitajista on
tänä päivänä miehiä noin 25 %, on
mies siitä huolimatta edelleen kaiken kaikkiaan hoitoalalla ”outo lintu”. Tämä näkyy usein myös miehiin kohdistuvassa suhtautumises-

konpäivän seminaarista on hyvää vauhtia kehittymässä perinne - ensin täällä Tampereella ja pienin askelin muuallakin Suomessa.
Historian toinen Pirkanmaan Hoito-Veljet -projektin järjestämä Ukonpäivän seminaari pidettiin 4.4.2013
klo 17 – 19.30 Juhlakeskus Mances10
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vuonna muuallakin Suomessa. Tässä yhteydessä haluankin lausua lämpimät kiitokset Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry:lle valtakunnallisesta tiedottamisesta. Mielenkiinnolla jäämmekin odottamaan, millaisia
Ukonpäivän seminaareja sekä muita tapahtumia tulevaisuus tuo tullessaan niin täällä Tampereella kuin
muualla maassamme.

sa, odotuksissa ja rooleissa. Pitkät
sukupuolisidonnaiset perinteet ja
roolimallit muuttuvat kovin hitaasti. Sama ilmiö näkyy edelleen myös
esimerkiksi koulumaailmassa ja
varhaiskasvatuksessa.
Alustajiksi seminaariin oli saatu kaksi alansa asiantuntijaa, FT Tapio Kirsi ja sairaanhoitaja, Tampereen kaupungin laitoshoidon johtokunnan
puheenjohtaja Jouko Paukkeri. Näin
ollen illan teemaa lähestyttiin sekä
tieteellisten tutkimusten että käytännön hoitotyön näkökulmista. Ei siis
ihme, että monipuolisten alustusten
pohjalta syntyi aktiivista ja vilkasta
keskustelua, joka olisi epäilemättä
jatkunut myöhään iltaan, mikäli se
olisi ollut mahdollista.

Risto-Matti

Sinänsä hieman vakavankin teeman
vastapainoksi tunnelmaa kevensi
laulaen ja soittaen monien tamperelaisten ja muidenkin tuntema Jukka Törmä kitaransa kera. Unohtaa ei
sovi myöskään maittavaa tarjoilua.

yh{phG
G
{lo{hhuttÊsÊGG
Hinta- ja Laatutietoisille
EDULLISESTI

Osallistujia seminaarissa eri puolilta Pirkanmaata ja muualtakin Suomesta oli lähes 40. Ilahduttavasti
muutama nainenkin oli joukossa
mukana, olihan tilaisuus avoin kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tietooni on kantautunut, että joitakin miesomaishoitajuuteen liittyviä tilaisuuksia olisi pidetty jo tänä

z|rrhttÊsÊG
{|sspu{vypG
KATUTASO
Avoinna ma-pe 9.30-18
la 10-15
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Projektiyhteistyötä,
verkostoitumista ja
puskaradiota
- teksti ja kuvat: Taru Toth köihin kuuluvan Kotityöpalvelu Kotoisa Oy:n tarjoavan luotettavaa ja
joustavaa siivouspalvelua edulliseen
hintaan. Sain häneltä yhteystiedot ja
pirautin numeroon. Näin tutustuin
Marjoon.

Naapuriyhteistyössä on tekemisen
meininkiä! Ja kunnon vanhanajan
talkoohenkeä.
Asumme Aarren kanssa samassa
kerrostalossa, samassa rapussa, samassa kerroksessa ovet vastapäätä toisiaan. Olemme siis naapureita
ja vuosien varrella pölisseet pihalla
ja rappukäytävässä, yhdessä parantaneet maailmaa ja päästäneet vapaasti höyryjä otsonikerrokseen.

YST eli Yhdessä Selviytymisen Tuki
ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Yhdistyksen perustehtävä ja
toiminnan päämäärä on toteuttaa ja
kehittää sosiaalityön muotoja ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi.
YST on perustettu 19.4.1990 yhdyskuntatyön välineeksi Pohjois-Hervantaan Tampereen kaupungin, seurakunnan sekä aluetoimiston asiakkaiden yhteistyönä. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry:n toimintayksiköihin
kuuluu Monet - Palvelut, Toimelan
Lapset ja Nuoret, Verkon vapaaehtoistoiminta ja Kotityöpalvelu Kotoisa Oy. YSTn toimintaa rahoittavat Tampereen kaupunki ja Rahaautomaattiyhdistys.

Serkkuni on mukana Verkon vapaaehtoistoiminnassa Hervannassa. Olin voivotellut hänelle jo pidemmän aikaa, ettei aika tahdo riittää mihinkään, villakoirat juoksevat
ovella vastaan ja ikkunatkin, ne kahdeksantoista kappaletta, olisi kiva
joskus pestä, että näkisi taas taivaan
ja auringon.
Eräänä tammikuisena perjantai-iltapäivänä sain sitten kaivatun puhelinsoiton, kun serkkuni kertoi, että ratkaisu villakoiraongelmaani on löytynyt. Hän kertoi YSTn toimintayksi12
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PIONIn toimiston sohvalla puheenjohtaja Aarre Alanen, Kotipalvelu Kotoisa Oy Marjo Oksanen ja
projektipäällikkö Pertti Lahti.

Myös Marjo innostui ajatuksesta todeten että Kotoisa Oy:n asiakaskunta koostuu pääasiassa kotona asuvista yksityishenkilöistä ja asiakkaita
on Hervannan lisäksi ympäri Tamperetta, Nokialla ja Kangasalla. Joukkoon mahtuisi mainiosti mukaan
myös PIONIn toiminnassa mukana
olevia ja avun tarvitsijoita.

Aarren kautta olen tutustunut PIONIn toimintaan ja on selvää, että
kova työ ja ihmisten motivoituneisuus auttaa asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä. Aina se
ei kuitenkaan riitä. Lisäksi tarvitaan
myös projektiyhteistyötä, verkostoitumista, naapuriyhteistyötä, talkoohenkeä ja puskaradiota. Niinpä
avasin suuni, jälleen kerran, yhdessä niistä lukuisissa rappukäytäväkeskusteluissa. Tiedustelin Aarrelta
olisiko synergiaa, molemminpuolista etua ja hyötyä, jos omaishoitajat,
PIONIn jäsenistö ja Kotoisan tarjoamat palvelut kohtaisivat. Kävi ilmi,
että YST ja PIONI ovat mukana samassa projektissa ja omaishoitajilla
varmasti tarvetta arjen rutiineja helpottaviin palveluihin.

Kotityöpalvelu Kotoisa Oy on perustettu keväällä 2010 ja sen henkilöstöön kuuluu kolme kotityöntekijää ja
yksi YSTn ja Kotoisan yhteistä toimitilaa siivoava työntekijä. Kotoisa toimii avoimesti, luotettavasti ja rehellisesti uskoen pitkäaikaisiin, luottamuksellisiin asiakassuhteisiin, jotka
vastaavat asiakkaan henkilökohtaisia
tarpeita. Apua ja palvelua saa mm.
13
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yhteistyön alun käynnistämiseen tutustumistarjouksena tiiminsä palvelut PIONIn jäsenistölle kolme tuntia
kahden hinnalla elokuun loppuun
asti. Asiakas voi käyttää tarjouksen
oman tarpeensa ja toiveensa mukaan vaikkapa kodin siivouspalveluun, ikkunoiden pesuun tai asiointiapuun. Marjo kehottaa rohkeasti
ottamaan yhteyttä ja kysymään tarjousta myös säännöllisestä siivoustyöstä. Kotoisa avustaa myös kotitalousvähennyksen tekemisessä eli
mottonsa Kotoisaa apua jokaiseen
kotiin toteutuu myös tämän palvelun myötä.

kodin perinteiseen siivoukseen, leivontaan ja ruoanlaittoon, pihatöihin,
vaate- ja tekstiilihuoltoon sekä avustamis- ja asiointiapuun. Yritys tarjoaa myös harjoittelupaikkoja työkokemusta varten ja työkokeilupaikkoja
nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.
Yhteisessä tapaamisessa 23. toukokuuta todettiin yhteen ääneen, että
yhteistyössä on voimaa ja eri yhdistysten kokemuksia, tietämystä ja
voimavaroja tulee kanavoida verkostoitumisen avulla kaikkien hyödyksi, sekä yhdistysten itsensä että jäsenien. Pirkanmaan Omaishoitajat
ry. PIONIn syksyllä alkavassa Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat (MoPO) -projektissa keskeisinä
yhteistyökumppaneina ovat Hervannan seurakunta ja Yhdessä Selviytymisen Tuki ry. Tavoitteena on auttaa
Tampereelle tulleita maahanmuuttajia kotoutumisessa, työllistymisessä ja oman yhteisön löytämisessä.
Yhdessä Selviytymisen Tuki ry:llä on
mittava kokemus järjestö- ja yhdyskuntatyön mahdollisuuksista asukkaiden arkipäivän rakentajana.

Yhteystiedot:

Kotityöpalvelu Kotoisa Oy
Marjo Oksanen,
puh. 050 5945 611
kotoisaa.fi
Kaikenlainen tiedottaminen ja näkyvyys on tärkeää: esitteet, lehti-ilmoitukset, messut, erilaiset tapahtumat
ja tilaisuudet. Mielestäni tätä juttua
kirjoittaessani tulin kuitenkin todistaneeksi, ainakin itselleni, että kunnon vanhanajan puskaradio tavoittaa oikeat henkilöt oikeaan aikaan oikeassa paikassa kaikkein parhaiten!

Koska yhdistyksillä jo on projektiyhteistyötä keskenään, on mielekästä jatkaa verkostoitumista myös kotipalvelun puolelle. Kotityöpalvelu
Kotoisa Oy:n Marjo Oksanen lupaa

14
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PIONIpuoti
Tule tutustumaan
toimistollemme

Pionipuodin

raikkaisiin tuotteisiin!
Tuotteitamme myydään
myös messuilla,
joihin osallistumme.
Lisäksi kuvia tuotteistamme
löydät nettisivuiltamme

www.pioniry.fi.

Voit myös kutoa sukkia, tumppuja tms meille myytäväksi.
Tule hakemaan lankoja toimistoltamme!

15
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Kohti uusia haasteita
- Sari Nousimaa -

E

lämä tarjoaa joskus yllättäviä
mahdollisuuksia, joita on vaikea
ohittaa. Minulle on tullut eteen yksi
sellainen ja näin ollen siirryn Pirkanmaan Hoito-Veljet –projektista takavasemmalle ja palaan takaisin aiemmin tutuksi tulleeseen kuntoutusmaailmaan. Yhdistys- ja projektityö
omaishoitajien parissa on ollut antoisaa, opettavaista ja kaiken kaikkiaan hieno kokemus mahtavien ihmisten joukossa. En kuitenkaan jätä
PIONI-perhettä kokonaan, vaan jatkan ainakin syksyn ajan Kangasa-

Hämeenkyrön vertaisryhmä.

lan vertaisryhmän vetäjänä ja tietysti
myös PIONIn jäsenenä. Kiitos ja kumarrus, nähdään taas!

”Viisas mies sanoi kerran,
Se pelkäisimäärää,
laineiden suurta
että jos rahtilaiva osaisi ajatella
eikä edes huomaisi, että nehän on
ja tuntea,
kohdattava
se ei koskaan irtautuisi laiturista.
vain yksi kerrallaan.”
Se pelkäisi niitä tuhansia
(Positiivarit)
ja taas tuhansia aaltoja, jotka sen
on kohdattava.
ETSINTÄKUULUTUS VAPAAEHTOISISTA TOIMIJOISTA
Vapaaehtoisia kaivataan toimintaamme mukaan!
Voit olla mukana muun muassa osallistumalla eri tilaisuuksiin,
ideoimalla virkistys- ja muuta toimintaa,
ohjaamalla toimintaryhmiä, esiintymällä eri tilaisuuksissa.
Järjestämme tarvittaessa koulutusta.
16
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PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN
HALLITUKSEN JÄSENET 2013

Aarre Alanen,
puheenjohtaja
Tampere
puh. 040 8390 336
aarre.alanen@pp.inet.fi

Markku Leinonen
Valkeakoski
puh. 044 968 2130
Reetta Levänen
Tampere
puh. 0400 750 107
reetta.levanen@pp.inet.fi

Veikko Vepsäläinen,
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
Tampere
puh. 044 356 3942 ja 03 356 3942
veikko.vepsalainen@gmail.com

Anneli Salonen
Tampere
puh. 050 524 8414 ja 03 214 0442
salonenanneli@suomi24.fi

Leo Levanen, sihteeri
Tampere
puh. 03253 1120
leo.levanen@uta.fi

Hilkka Salovuori
Tampere
puh. 045 230 5404
hsalovuori@yahoo.com

Sari Laaki
Toijala
puh. 044 550 2070
sari.laaki@pp.inet.fi

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

- Pertti Lahti -

T

Pirkanmaan Omaishoitajat ry. PIONI:lla on ilo ja kunnia olla mukana
Arttelin yhtenä perustajajäsenenä
yhdessä yhdeksän muun sosiaalialan
järjestön kanssa. Kumppanuussopimuksen on allekirjoittanut tähän
mennessä 12 järjestöä. Liittyminen
mukaan on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

oisin kuin monissa muissa suurissa tai keskikokoisissa kaupungeissa Tampereella ei toistaiseksi ole ns. järjestöjen taloa. Lähitulevaisuudessa tilanteeseen on
todennäköisesti tulossa parannus.
17.5.2013 nimittäin perustettiin Artteli (ry.) kehittämään pirkanmaalaista kansalaistoimintaa ja jäsentensä
toimintaedellytyksiä.

Maanantaikahvila
5.8.2013 alkaen,

maanantaisin klo 11-14
Pioni-Pirtillä, Kullervonkatu 21
Tule juttelemaan ja nauttimaan!
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(esim. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri).

Arttelin ensimmäisenä puheenjohtajana toimii Sampo Järvelä (SiltaValmennus ry.) ja hallituksessa on
PIONI:n edustajana Veikko Vepsäläinen sekä hänen varajäsenään Pertti
Lahti.

Yhdistykselle on haettu RAY:n projektirahoitusta tulevalle vuodelle, ja selvitys tilojen hankkimiseksi on jo aloitettu. Tavoitteena on, että soveltuvat tilat Tampereen kaupungin alueelta löytyvät mahdollisimman pian
vuonna 2014. Toteutuessaan tällainen
useiden järjestöjen kumppanuustalo tulee varmasti parantamaan järjestöjen tunnettavuutta ja toisaalta
helpottamaan asiakkaiden palvelujen saantia ja asiakasohjausta.

Arttelin keskeisenä tehtävänä on
tarjota kuntalaisille jäsenjärjestöjen
tuottamana tietoa, ohjausta ja neuvontaa eri sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Niinikään tärkeänä tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen
keskinäistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa

Nekalantie 34
puh. 212 6698
Sammonkatu 32
puh. 253 2098
Kuljetuspalvelu
puh. 212 6698
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EVÄSREPPU
Pirkanmaan Hoito-Veljet –projektin
”Eväsreppu”-osio jatkuu tarkoituksenaan vahvistaa miesomaishoitajan
tietoja ja taitoja omaishoitajana toimimisessa. Kurssit ja tilaisuudet ovat
osallistujille maksuttomia.
RUOANVALMISTUSJA KODINHOITOKURSSI
Pirkanmaan Martat ry toteuttaa
Eväsreppuun sisältyvän ruoanvalmistus- ja kodinhoitokurssin. Kurssi on tarkoitettu miesomaishoitajille, jotka kaipaavat yhteistä tekemistä
toisten omaishoitajien kanssa sekä
haluavat lisävinkkejä ja -taitoja liittyen ruoanvalmistukseen sekä kodinhoitoon. Kurssiin sisältyy kolme kokoontumiskertaa, opetus, raaka-aineet ja Kokataan kotona -keittokirja.
Ikaalisten kurssi:
Kurssin kokoontumiskerrat
keskiviikkoisin:

2.10, 9.10. ja 16.10
klo 16.30 – 20.00.
Paikkana Ikaalisten yhteiskoulu
(Poppelikatu 10, 39500 Ikaalinen.)
Kurssi toteutuu jos osallistujia on vähintään 6. Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa. Muista mainita mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautuessasi.
20
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Aika: 31.10.2013 klo 10 - 14
Paikka: Tampereen Kaupunkilähetys
ry:n tilat, Tuomiokirkonkatu 15 D 43,
4.krs

Tampereen kurssi:
Kurssin kokoontumiskerrat
tiistaisin

5.11., 12.11. ja 19.11.
klo 10.00 – 13.30.

Ilmoittautuminen 29.10. mennessä.

Paikkana Marttojen opetuskeittiö,
(Tampellan esplanadi 7 lh 3,
33100 Tampere.)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Pertti Lahti, puh. 044 3777 174
tai pioniry@gmail.com.

Kurssi toteutuu jos osallistujia on vähintään 6. Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa. Muista mainita mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautuessasi.

JAKSAMINEN JA
HENKINEN HYVINVOINTI

Ikaalisten kurssille ilmoittautuminen
25.9. mennessä, Tampereen
kurssille 29.10. mennessä.

Omaiset mielenterveystyön tukena
Tampere ry toteuttaa aihekokonaisuuden, jossa käsitellään muutosten ja omien tunteiden kohtaamista
sekä omaishoitajan voimavaroja.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Pertti Lahti, puh. 044 3777 174
tai pioniry@gmail.com.

Aika: 10.12.2013, klo 12 – 16
Paikka: Omaiset mielenterveystyön
tukena Tampere ry,
Hämeenkatu 25 A, 6. krs.
Kouluttajina: Silja Lampinen ja Mari
Helin-Tuominen
Ilmoittautuminen 5.12. mennessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Pertti Lahti, puh. 044 3777 174
tai pioniry@gmail.com

MIEHEN ELÄMÄÄ - ajatuksia
parisuhteesta ja muista
ihmissuhteista
Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Parisuhdepysäkki toteuttaa luentokokonaisuuden mm. parisuhteeseen ja ihmissuhteisiin liittyvistä aiheista keskustellen. Luennoitsijoina Outi Pesonen ja Päivi Nikkilä. Päivän aikana
omakustanteinen ruokailu.

Mielenterveystyön tukena
Tampere ry
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TAPAHTUMAKALENTERI
SYKSYN 2013 KOKOONTUMISET

Tampereen Ukkoryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa torstaisin:
22.8. Mato-ongintatapahtuma,
omat madot mukaan!
Onkia saatavilla.
(Hatanpään Soutupaviljonki, Tre)
19.9. A-kilta
(Tahmela, Vesa Vaittinen)
17.10. Treen NMKY
(Puisto-Emmaus, Jari Juhola)
14.11. Vapaata yhdessäoloa
PIONIn toimistolla
05.12. Pikkujoulu
(paikka tarkentuu lähempänä)

Lisätiedot:
Aarre Alanen puh. 040 839 0336

Tampereen hengellinen keskustelupiiri joka toinen maanantai
2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10.,
11.11., 25.11., 9.12.
Aika: klo 15.00 - 16.30
Paikka: PIONIn tilat,
Kullervonkatu 21 Tampere.
Lisätiedot:
Pirkko ja Veikko Vepsäläinen
puh. 044 3563 942.

Huom! Kokoontumiset
paikan päällä
Aika: klo 17.00
Lisätiedot: Pertti Lahti
puh. 044 377 7174

Tampereen PIONI-yhdessä vertaisryhmä kerran kuussa tiistaisin
20.8., 24.9., 22.10., 26.11.

Lempäälän hengellinen
keskustelupiiri
26.8., 16.9., 7.10., 28.10., 11.11., 25.11.
Aika: 16.30 - 18.00
Paikka: Ehtookoto,
Katepalintie 9 Lempäälä.
Lisätiedot:
Leena Laine, puh. 050 5832 334 ja
Markku Laine, puh. 050 5926 916.

Aika: klo 14 - 15.30
Paikka: PIONIn tilat,
Kullervonkatu 21 Tampere
22
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Valkeakosken vertaistukiryhmä
kerran kuussa maanantaisin
Syksyn kokoontumispäivät:
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

Kangasalan vertaistukiryhmä
kerran kuussa maanantaisin
9.9., 14.10., 11.11., 9.12.
Aika: klo 17.00 - 18.30
Paikka: Hengitysyhdistyksen tilat,
Toivontie 1 Kangasala.
Lisätiedot: Sari Nousimaa
puh. 045 674 2475

Aika: klo 17.30 - 19.00
Paikka: Väinämöinen,
Päiväkeskus Mielikki,
Kirkkotie 6 Valkeakoski.
Lisätietoja: Martti Heikkinen
puh. 0400 834 835

Akaan vertaistukiryhmä kerran
kuussa tiistaisin
Hämeenkyrön vertaistukiryhmä
kerran kuussa torstaisin
22.8., 19.9., 17.10., 21.11., 12.12.
Aika: klo 15 - 16.30
Paikka: Kurjenmäkikoti,
Härkikuja 12 A Hämeenkyrö.
Lisätietoja:
Pertti Lahti, puh. 044 3777 174
Arja Salonen, puh.050 521 5141

3.9.

Kesän muistelua ja
”leikkejä”
1.10. Sauli Turja, kuvia
ja tarinoita
29.10. Rentouttavaa
jumppaa ja yhdessäoloa
26.11. Askartelua
• viikolla 48 myös isompi
omaishoidon tapahtuma,
josta ilmoitellaan lähempänä

17.12. Pikkujoulut
Ohjelman sisällön muutokset
mahdollisia.

Ikaalisten vertaistukiryhmä
kerran kuussa keskiviikkoisin
7.8., 4.9., 23.10., 6.11., 4.12.

Aika: klo 14.00 - 15.30
Paikka: Akaan Senioritupa,
Kirkkotori 6 Toijala.
Lisätiedot: Tarja Ruusuvuori
puh. 040 550 7778

Aika: klo 17.30 - 19.00
Paikka: Ika Tupa,
Oikotie 6 Ikaalinen
Vetäjänä: Katja-Leena Klinga
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Mänttä-Vilppulan
vertaistukiryhmä kerran kuussa
keskiviikkoisin
4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Lisätiedot:
Voitto Vänskä, puh. 045 313 5589,
Annikki Vuorenoja, 040 595 9914

Aika: klo 12.30 - 14
Paikka: Lumometsän tupa,
Hopunmäentie 18, Vilppula
Lisätiedot: Marika Otsola,
puh. 044 358 0001

PIONIn sääntömääräinen syyskokous 16.10.2013 klo 17 PIONIn tiloissa, Kullervonkatu 21 Tampere.

Sastamalan vertaistukiryhmä
kerran kuussa tiistaisin
27.8., 24.9., 29.10., 26.11.

Tampereen ja Ikaalisten
jäseniltojen aiheet ja ajankohdat
ilmoitetaan myöhemmin.

Aika: klo 13
Paikka: Hopun
palvelukeskus/Unikko,
Lemmenpolku 8, Sastamala

Valtakunnallinen Omaishoidon viikko (vk 48)
• Akaassa järjestetään jokin isompi tapahtuma
(tapahtumasta infotaan syksyllä lisää)
• Hämeenkyrössä kirkkokonsertti
(päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin)
• 29.11. Tampereella Konsertti Vanhassa kirkossa,
esiintyjinä Tuomiokirkon kanttori
Tuomas Laatu & veljekset Johannes, Matias ja Topias Laatu
• 29.11. Kirjastotalo Metsossa Kirjastopäivä omaishoitajille
Tapahtumia kannattaa seurata lisäksi nettisivuiltamme,
Aamulehden tapahtumakalenterista ja muista paikallislehdistä.
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”Rantakoivun alla”
– Markku Leinonen, Valkeakoski –

A

Sen jälkeen estradin valtasikin Reino
Kasittulan yhtye, jonka laulusolistina
toimi Reinon tytär, Anne Kasittula, ja
rumpalina Juha Kuuhimo. Eivätkä he
vallanneet ainoastaan estradia, vaan
he täyttivät koko salin. Monia yhtyeitä olen kuunnellut matkojeni varsilla, mutta en muista, koska viimeksi,
jos koskaan, olen tavannut yhtä ammattitaitoista ja sisuksiin asti menevää musiikkia. Reino Kasittulan haitari soi kuin taiottuna, ehkä olikin
taiottu. Entäs sitten Annen ääni, jotain sanoin kuvaamatonta. Kappalevalinnatkin sopivat hyvin kuuntelijoihin. Pieni Elviirakin innostui hurmaamaan meitä tanssiesityksillään
äitinsä kanssa.

urinkoinen aamu. Matkustajien
keräily alkoi kello 10.00 Valkeakoskelta, päivämäärä 8.6.2013. Matkan suuntana Ikaalinen ja siellä Oma
Tupa. Matkan aiheena PIONI-perheen, ja voi sanoa jo perinteeksi tullut, kesäjuhla Rantakoivun alla. Olihan
se jo kolmas kerta: Ensimmäinen
kerta oli Hämeenkyrössä Lavajärven
kauniissa maalaismaisemissa vuonna 2011. Toisella kerralla juhlittiin
Valkeakosken kanavan rannalla lähes
kaupungin keskustassa, Melankärjessä. Nyt siis Ikaalisissa, missä maisema oli kaupunkimaista, joka kyllä
sopi näin urbanisoituneelle ihmiselle
kuin kirjoittaja on.
Jos oli maisema erilainen, niin ”kartano” korvasi puutteet. Kartanon
näköinen ja värinenkin 1900-luvun alussa rakennettu. Näin upeissa puitteissa siis pääsimme juhlimaan. Tuttuja löytyi heti ja tervehdimme heitä. Aarre Alanen suoritti
kättelykierroksen, jonka jälkeen Aarre puheenjohtajana piti tervetuliaispuheen, jossa on aina omaishoitajia
koskettavia asioita.

Runonlausuja Marko Laitila oli onnistunut runovalinnassaan todella
loistavasti. Jos yhtye saikin hiljaiseksi
esitykseensä, niin Marko vastaavasti
sai suut venymään korviin. Eikä naurultakaan vältytty. Hauska runotulkinta. Juhlapuheen piti kansanedustaja Leena Rauhala, joka käsitteli päivänpolttavia aiheita niin omaishoitajien tuista kuin poliisiasioistakin.
25
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Rantakoivun alla -kesäjuhlat Ikaalisten Omalla Tuvalla 8.6.2013.

tyi Martti Heikkinen ja renkaanheiton mestariksi Hannu Hautala. Arpajaisissa onnettarena oli Elviira, joten voitot menivät takuulla oikeisiin
kohteisiin.

Tämän jälkeen… eikun syömään.
Pitopöydästä löytyi niin lihaa kuin
kalaakin, lisukkeena salaatteja ja hyviä lämpimiä sämpylöitä. Jälkiruokakahveilla saatiin makoisaa kermakakkua.

Ilma suosi jälleen kesäjuhlia. Lämmintä oli kuten edellisilläkin juhlilla.
Saamastani kiitostulvasta päättelin,
että kaikki olivat tyytyväisiä.

Seuraavaksi vuorossa oli ”kilpaurheilua”: Tikanheittoa, renkaanheittoa ja petanqueta. Tikanheittoa sain
seurata aitiopaikalta ja se nousikin korkeatasoiseksi. Kyllä näki, että
harjoiteltu oli vaikka lähes kaikki sanoivat etteivät ole vuosiin heitelleet,
niin tuloksista sitä ei huomannut.
Vaikka punaiseen osui vain yksi tikka
niin harvinaisen vähän meni ohi lautaseinään ja erot neljän parhaan välillä olivat niukat.

Minä puolestani kiitän Jukka Raumania. Ilman hänen järjestelyään
matka olisi mennyt vaikeaksi, ellei
mahdottomaksi. Erityiskiitoksen ansaitsee kuljettajamme Tauno Leppänen. Kiitokset myös järjestäjille.
Toivottavasti pääsemme taas ensi
vuonna ”Rantakoivun alle”. Sekä juhlapaikan väki, että kanssamatkustajat: kiitos. Virkistyneenä jatkamme
tästä. Hyvää kesää kaikille lehden lukijoille ja jaksamista.

Kisailujen jälkeen siirryimme salin
puolelle, jossa yhtye jälleen hemmotteli meitä musiikillaan. Palkintojen
jaossa tikanheiton voittajaksi selviy26
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Ikäihmisten perhehoito
- uusi vaihtoehto

Tarvitsetteko tai tarvitseeko iäkäs
omaisenne hoitoa ja huolenpitoa,
ateriat pöytään tarjottuna ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilua ja tekemistä? Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluihin on tullut uusi
vaihtoehto, ikäihmisten perhehoito.
Perhehoidossa ikäihminen muuttaa perhehoitajan perheeseen asumaan joko toistaiseksi tai ennalta
sovituksi, lyhyemmäksi ajanjaksoksi. Perhehoito soveltuu, mikäli ikäihminen kokee kotona turvattomuutta, yksinäisyyttä, alavireisyyttä tai
jos hänellä on alkava muistisairaus.
Perhehoidon aloittamista edel-tää
palvelutarpeen arviointi. Perhehoito ei voi korvata ympärivuorokautisen laitoshoidon tarvetta, vaan soveltuu vain jos ikäihmisen hoidon
tarve on tätä vähäisempi. Perhehoitajalla ei välttämättä ole hoiva-alan
koulutusta, mutta hänet on todettu
ominaisuuksiensa ja kokemuksensa
puolesta hoivatyöhön sopivaksi. Kaikilta perhehoitajilta edellytetään valmennukseen osallistumista perhehoidon aloittamista. Perhehoitokoti on tavallinen koti, jossa asuu perhehoitajan lisäksi mahdollisesti muita perheenjäseniä tai lemmikkejä.

Perhehoitokodista saa ennakkoon lisätietoja ja useimmissa kodeissa on
mahdollista vierailla ennen perhehoidon aloittamista.
Ikäihmisen tarpeen mukaan perhehoito voi olla pitkäaikaista, jolloin ikäihminen muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi. Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto omaishoidettavalle kun omaishoitaja viettää vapaapäiviään tai kun
ikäihminen tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa. Osavuorokautinen perhehoito kestää 78 tuntia ja on yksilöllinen vaihtoehto
päiväkeskukselle. Osavuorokautinen
perhehoito sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin, sekä mahdollisuuksien mukaan ulkoilua ja virikkeitä sekä tarvittaessa peseytymisen. Osavuorokautisen perhehoidon
yövaihtoehto sisältää iltapalan, yöpymisen ja aamupalan. Pitkä- ja lyhytaikainen perhehoito sisältää lääkkeitä lukuun ottamatta kaiken hoidon
ja huolenpidon, joita ikäihminen
tarvitsee. Tarvittaessa perhehoitoon
osallistuu kaupungin kotihoito ja
kotisairaanhoito.
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voi kysyä omalta kotihoidon asiakasohjaajalta tai Kotitorilta numerosta
03 5656 5700. Omaishoitajia palvelee omaishoidon tukitoimisto.

Asiakasmaksuja peritään seuraavasti: Pitkäaikaisesta perhehoidosta pitkäaikaisen laitoshoidon maksu, joka
on 85 % asiakkaan tuloista/kk huomioiden asiakkaan maksukyvyn siten, kuin laki edellyttää, sekä lääkekustannukset. Lyhytaikaisesta perhehoidosta 10,60 e/vrk, kun kyse on
omaishoidon vapaan aikaisesta hoidosta ja 32,60 e/vrk muussa tapauksessa. Osavuorokautinen perhehoito
maksaa 15,10 e/kerta. Perhehoidosta

Perhehoitoa kehitetään osana valtakunnallista Ikäkaste II -hanketta.

Wilhelmina Karikko

projektisuunnittelija
Tampereen kaupunki

Omaishoitajien tilaisuus
Pirkkalassa

P

irkkalassa järjestettiin yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja srk:n
kanssa tiedotustilaisuus omaishoitajille Kirkkoveräjän seurakuntatalolla 21.3.2013. Osallistujia iltapäivään
oli yhteensä 24 henkilöä. Päivä aloitettiin nauttimalla srk:n tarjoamat
pullakahvit.

Nieminen, Pirkkalan srk:n diakoni
Sirkka Nylundin aiheena oli vertaistuen tärkeys ja omaishoitajan jaksamisen. PIONIn puheenjohtaja Aarre Alanen kertoi yhdistyksen toiminnasta korostaen omaishoitajien vapaapäivien pitämisen tärkeyttä. Hoito- Veljet -projektin kuulumisia päivään toi projektikoordinaattori Hannele Jokela.

Tilaisuudessa omaishoidon ajankohtaisista asioista kertoi Pirkkalan yhteistoiminta-alueen omaishoidon koordinaattori Margit Kivimäki,
potilaan oikeuksista puhumassa oli
TAYS:n potilasasiamies Marja-Liisa

Kiitos kaikille mukana olleille.

- Hannele Jokela 28
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Kansanedustaja Arto Salonen
ja PIONIn puheenjohtaja Aarre Alanen
PIONIn 5-vuotisjuhlissa.

Ukkoryhmän kevätretki
Mänttä-Vilppulaan 16.5.2013.
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Kiitos tukijoillemme!

IT-Klinikka • EijaOhjelmat
Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys r.y.
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