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Puheenjohtajan palsta
On Itsenäisyyspäivän aatto.
Katselen ikkunasta ulos.
Sataa valkoista, untuvaista,
pehmeää, leijuvaa lunta. Hiutaleet
ovat isoja.
Edessäni on talvinen maisema.
Sorsapuisto. Tampere-talo.
Huomisen juhlan keskus.
Tampere on sonnustautumassa,
pukeutumassa juhlaan.
Koko Tammela on ollut viimeiset
päivät hulinan keskellä.
Poliisiautoja ajelee ristiin rastiin,
kortteli korttelilta. On juhlan
valmistelun aika. Tampere-taloa
ja ympäristöä viimeistellään
juhlakuntoon.

Omaishoitajat säästävät tälle yhteiskunnalle yli 2 miljardia euroa vuodessa. Tekemällä 24/7 toimeksiantoa,
johon ei koske työaikasäännökset, ei
minimipalkat.

On Suomen päivä.
Mutta väkisinkin tulee mieleen,
katsellessani maisemaa ja
juhlavalmisteluja, Omaishoitajat.
Kyynel valuu silmäkulmasta. Ajattelen
niitä, joilta taas kerran vietiin
Omaishoitajuus ja palvelut pois.
Ajettiin perheet ahdinkoon. Tuskaan.

Taas kerran on Omaishoitajien ihmisarvoa loukattu. Kaikille Omaishoitajille viedyt eurot ovat tärkeitä. En ole
koskaan ymmärtänyt sellaisia päättäjiä, jotka säästävät väärästä päästä.
Mitä heidän mielessään pyörii,
JOULUNA?
Ehkä loukatut Omaishoitajat?

Kunnat säästää. Mutta väärästä
päästä. Omaishoitaja on henkilö,
joka tekee toimeksiantoaan kaikkein
edullisimmin. Rakkaudella, lämmöllä,
läheisyydellä, antaa suukon, halaa,
hoivaa, hoitaa.

Olen surullinen, vaikka pitäis olla iloinen, Joulua odotellessa.
3
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tettaviin ja kaikkeen muuhun perusyhdistystoimintaan. Uusi MoPO
-projekti tarvitsee uusia työntekijöitä ja samalla tarvitaan isommat toimitilat. Vanha Solenan kenkätehdas
Tammelassa on muuntumassa yhdistysten taloksi ja siitä olemme hakeneet isompia tiloja, jos RAY suo.
Toivon niin.

Odottelen innolla myös
KOHO-työryhmän päätöksiä
joulukuun lopussa. Kaksi vuotta työtä
Omaishoitajien parhaaksi?
Onko näin?
Odotan. Epäilen.
Tulevaisuudessa Omaishoitajien määrä tulee tuntuvasti lisääntymään. Nyt
jos koskaan olisi aika saada asiat kuntoon, jotta Omaishoitajat saisivat tehdä toimeksiantoaan ilman pelkoa.

Jäsenmäärän kasvu oli odotettua ja
pääsimme tavoitteeseen. Tervetuloa
PIONI-PERHEESEEN!

Jälleen on tehty loistava tutkimus
Omaishoitajuudesta. KELAN IKÄtutkimus osoittaa taas kerran sen,
kuinka tärkeä ja edullinen hoitomuoto Omaishoitajuus on. Suosittelen
kaikkia päättäjiä lukemaan ja perehtymään tutkimuksen sisältöön. Sieltä löytyy kaikki tosiasiat Omaishoitajuuden inhimillisyydestä, edullisuudesta. On todella nurinkurista, että
kunnat ovat irtisanoneet omaishoidonsopimuksia, kun mielestäni saavutettujen säästöjen perustella pitäisi maksaa omaishoidontukea nykyistä useammalle.

Kiitos kaikille ryhmänohjaajille, vapaaehtoisille, projektityöntekijöille, hallituksen jäsenille, PIONI-ystäville, jäsenille, yhteistyökumppaneille. Kanssanne on ollut loistavaa tehdä työtä Omaishoitajien parhaaksi ympäri
Pirkanmaata.

Pidämme puolta
Pidämme huolta
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014!

PIONI-PERHEEN toiminta laajenee
ja monipuolistuu ensi vuonna. Odotamme kaikki joulukuun 19. ja 20.
päivää innolla. Silloin tulee päätös
saammeko OmaisOiva Pirkanmaahan palkattua työntekijän. Se helpottaisi huomattavasti yhteyksiä nykyisiin kuntaryhmiin ja uusiin perus-

- Aarre Aarne Alanen puheenjohtaja
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MoPOn syysstartti
- Pertti Lahti -

M

Syksyn aikana yhtenä keskeisimpänä tehtävänä on ollut projektin ohjausryhmän kokoaminen. Eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien
edustajista koostuva ohjausryhmä
kokoontuu ensi kerran tammikuussa
2014. Myös projektihenkilöstön rekrytointi on ollut ja on edelleen syksyn tärkeitä tehtäviä. Allekirjoittanut
on aloittanut projektipäällikkönä joulukuun 2013 alussa ja Hannele Jokela aloittaa projektikoordinaattorina
helmikuussa 2014. Toisen projektikoordinaattorin rekrytointi on paraikaa käynnissä. Myös aiesopimusten
muuttaminen yhteistyösopimuksiksi

onikulttuuriset
Pirkanmaan
Omaishoitajat -projekti (MoPO)
on vastikään käynnistynyt syyskuussa 2013. Kyseessä on neljän kalenterivuoden ajalle sijoittuva projekti, joka päättyy vuoden 2016 lopussa. Kohderyhmänä on entisen Neuvostoliiton alueelta (mukaan lukien
inkeriläiset paluumuuttajat) lähtöisin olevat venäjän- ja vironkieliset omaishoitoperheet Pirkanmaalla. Painopiste tulee luonnollisesti olemaan Tampereella ja varsinkin
Hervannassa, mutta kohderyhmään
kuuluvia etsitään aktiivisesti koko
maakunnan alueella.
5
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Edessä olevan vuoden aikana painopiste tulee olemaan etsivässä työssä
ja verkoston luomisessa sekä vah-vistamisessa. Kohderyhmään kuuluvia
omaishoitoperheitä pyritään tavoittamaan monin tavoin - ennen kaikkea kuitenkin jalkautumalla erilaisiin
ryhmiin (hengellisiin, kulttuurisiin
yms.), tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Jo
etukäteen voidaan sanoa, ettei tehtävä tule olemaan helppo. Kulttuurisia
rajoja pyritään ylittämään kärsivällisesti pienin askelin pitämällä mielessä perustavaa laatua oleva yhdistävä
tekijä: Etniseen taustaan katsomatta omaishoitajat huolehtivat läheisistään ja kantavat huolta heidän hyvinvoinnistaan.

yhteistyökumppaneiden kanssa on
kuulunut loppuvuoden tehtäviin.
Kuten jo edellisessä jäsenlehdessä
kerrottiin, hankkeen tarkoituksena on
integroida kohderyhmään kuuluvia
omaishoitoperheitä sekä täkäläiseen
omaishoitojärjestelmään että yhdistystoimintaan. Tavoitteena on, että
projektin vaikutuksesta yhä useampi
etniseen vähemmistöön kuuluva voi
kokea vanhenemisen voimavaraksi eikä esteeksi. Ikääntyessään ihminen on integroitunut yhteiskuntaan
ja pystyy hyödyntämään sekä enemmistö- että vähemmistökulttuuria.
Päämääränä on auttaa ja tukea kohderyhmän perheitä jatkamaan täällä
Suomessa ja Pirkanmaalla omaa perinnettään, johon olennaisena osana
kuuluu lähiomaisten auttaminen perhepiirissä. Yhdistystoiminnassa saatu
tieto ja taito sekä heidän kulttuuriperinteensä täydentävät toisiaan.

Projektin tarkoitusta voidaan perustella Richard Sennettin sanoin: ”Sosiaalityön mahdollisuudet ovat solidaarisuudessa, joka ulottuu ihmisiin,
jotka ovat erilaisia kuin me.”

Monikulttuuriset
Pirkanmaan Omaishoitajat (MoPO) -projekti
Virallisia avajaisia vietetään
Hervannan elokuvateatterissa
13.2.2014 klo 17 – 20
6
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Oikeus omaan aikaan

O

maishoitajan työ on korvaamattoman arvokasta. Se on tärkeää
niin hoidettavalle kuin yhteiskunnalle, jolle omaishoito on erittäin edullinen hoitojärjestely. Se tuo mittavat
kustannussäästöt. Vaikka työ tehdään rakkaudesta, se on monesti hyvin raskasta. Kuormittavuus voi olla
sekä fyysistä että psyykkistä. Kuinka
moni meistä ei-omaishoitajista jaksaisi olla läsnä toisen ihmisen arjessa joka päivä, tarvittaessa vuorokaudet ja vuodet ympäriinsä? Epäilenpä,
ettei kovin moni. Sitova työ on kuitenkin monen omaishoitajan jatkuvaa arkea. Omaa hengähdystaukoa
ei välttämättä ole. Kuormittava arki
voi viedä jaksamisen ja oma elämä
kutistuu uuvuttavaksi päivästä toiseen selviytymiseksi.

lehtinen ei ole itsekkyyttä, vaan se
on vastuuta omasta työvälineestä kehosta ja mielestä. Tähän tarvitaan
kuitenkin apua. On oltava mahdollisuus pitää lakisääteiset vapaat ja
saada tarvittava kotiapu. Myös oman
fyysisen ja psyykkisen terveyden on
oltava kohdallaan. Tässä suuri vastuu on nimenomaan kunnilla.
Kukaan ei jaksa, eikä kenenkään tarvitse jaksaa yksin. Myös kavereilla on
keskeinen rooli jaksamisessa. Toisten omaishoitajien tarjoama vertaistuki on tärkeää, samoin kuin mahdollisuus ylläpitää vanhoja ystävyyssuhteita. Jokaisella on oltava joku,
jolle voi kertoa avoimesti ja rehellisesti, miltä itsestä tuntuu, eikä kaikkien tuntemusten tarvitse olla myönteisiä. On perin inhimillistä tuntea
ristiriitaisiakin tunteita myös rakastamaansa ihmistä kohtaan.

Jos omaishoitaja uupuu, kuka hoitaa omaisen? Omaishoitajien jaksaminen onkin kaiken perusta. Jokainen tarvitsee tilaa vain olla, olematta vastuussa kenestäkään muusta
kuin itsestään. Omasta itsestään huo-

Omaishoitajille on suotava lakisääteisten vapaiden oheen mahdollisuus myös pieniin irtiottoihin. Olen
7
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aikoinaan, jo kymmenkunta vuotta
sitten, vielä Tampereen valtuustossa ollessani, ehdottanut omaishoitajien jaksamisen tueksi omaishoitaja-”parkkia”, joka kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöllä toimisi
omaishoitajien henkireikänä. Paikkaa, jonne omaishoitaja voisi tuoda
hoidettavan lyhyeksikin aikaa ja ottaa hengähdystauon itselleen. Kaikille hoitajille ja hoidettaville tämä
malli ei kenties sovi, mutta uskoisin,
että monelle hetki omaa aikaa kesken päivän toisi lisää rakennuspalikoita omaan jaksamiseen. Valitettavasti tuolloin idea kompastui tilaongelmiin ja muunlaisiin käytännön esteisiin. En kuitenkaan usko palvelun
toteuttamisen olevan kovin mittava työ, jos tahtoa löytyy. Hyviä kokemuksia olen kuullut tuoreeltaan Rovaniemen seudulla aloitetusta RAY:n
tukemasta Taukopirtti -hankkeesta,
joka on otettu ilolla vastaan ja toiminta on nyt laajentunut jo viidelle
eri paikkakunnalle.

Voimia tärkeässä työssä ja
Rauhaisaa Joulun aikaa!
Saara Karhu

kansanedustaja (sd)

KUNTOSALI - FYSIOTERAPIAPALVELUT

Onkiniemenkatu 6, Sastamala • puh. (03) 511 5811
kunnonstartti@kunnonstartti.ﬁ
8
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Kumppanuustalo Artteli ry
– todellinen yhteistyöhanke
Yhdistysten yhteistyöhanke Tampereella on pidemmällä nyt kuin kertaakaan aiemmin. Asia tai ajatus on
jo vuosien takaa tuttu - talo, jossa
toimivat lukuisat kaupunkimme yhdistykset edullisella vuokralla.

N

yt Tampereelle on toukokuussa perustettu yhdistys Kumppanuustalo Artteli ry. Hankkeella oli
kiire käynnistyä, jotta kerkesimme
laittamaan RAY:lle rahahakemuksen
vielä tänä vuonna. Siinä onnistuttiin,
kun KirkasMieli -projektin porukka
aktiivisesti lähestyi tamperelaisia yhdistyksiä. Koska jo aiemmin tämän
tyyppistä hanketta oltiin viritelty, niin
se ei ollut täysin uusi eikä outo.

Veikko Vepsäläinen.

kenkätehdas Solenan kiinteistö Tammela -keskuksen naapurissa. Hankkeeseen on sitoutunut jo noin kaksikymmentä yhdistystä ja lisää on tulossa. Tämän tyyppisiä kumppanuustaloja toimii esimerkiksi Seinäjoella, Jyväskylässä ja Espoossa,

Tällä hetkellä kohteita on katsastettu ja viimeisin kohde on entisen

9
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Omat haasteensahan tämä myös
tuo, ei mikään ole pelkkää autuutta
ja onnea, kuitenkin hyödyt ovat ainakin meidän nyt toimintaa kehittävien
ihmisten ja järjestöjen mielestä erittäin paljon haittoja suuremmat.

joten Tampereen Artteli voi hyödyntää näistä saatuja kokemuksia.
Miksi kumppanuustalo on tärkeä?
Monet rahoittajat toivovat ja jopa
edellyttävät yhteistyötä kolmannen
sektorin toimijoilta. Niinpä verkostoitumista tarvitaan, kun rahaa toimintaan jaetaan. Jatkossa tällaisessa
kumppanuustalossa toimijat voivat
erinomaisesti hyödyntää toistensa
osaamisen ja yhdistää voimavarojaan, jolloin tehokkuus toiminnassa
paranee. Lisäksi kun rahoitusta saadaan kiinteistön vuokraan, ei toimijoiden tarvitse kuluttaa niukkoja rahavarojaan vuokriin vaan saavat keskittyä ydinosaamiseensa ja varsinaiseen toimintaan. Täysin ilmaistahan
ei tila tule olemaan, mutta keskitetysti se on edullisempaa kuin hajautetussa nykykäytännössä.

Odottelemme suurin toivein joulukuussa tulevaa rahoituspäätöstä
RAY:ltä ja joka tapauksessa Kumppanuustalo Artteli ry on nyt perustettu,
ja sen toiminta ei lopu eikä sitä lakkauteta missään tapauksessa.

Veikko Vepsäläinen

Pioni ry:n ja Kumppanuustalo Artteli ry:n
hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja.

Talon hyötynä tulee myös mahdollisuus ”lainata” tilapäisesti isompia
kokous- ja esitystiloja, kun jokapäiväiseen käyttöön vuokrattu toimisto ei väkimäärään riitä. Hankintoja
kyetään tekemään keskitetysti. Vastavuoroisesti hyödynnetään erikoisosaamista ja suhteita, joita naapurilla mahdollisesti on. Erittäin hyvä etu
on myös se, että kun rahoittajatahot
ja muut toiminnalle tärkeät sidosryhmät voivat samalla käynnillä tavata
usean järjestön toimijoita.

Lounaalla ti-pe
Luomuisia
Lempi-keittoja
Puoti avoinna:
ti-pe 10-18, la 10-15

Ruokapuoti Lempi Oy
Aaltosenkatu 27-29, 33500 Tampere
045 119 6930 | www.lähiruokapuoti.fi
lähiruokapuoti@gmail.com
Löydät meidät myös Facebookista!
10
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Joulutervehdys
Jouluun liittyy ajatus levosta ja hiljentymisestä.
Omaishoitajan halu hoitaa läheistä ihmistä on
arvokas mahdollisuus hoidettavalle viettää juhlaa omassa kodissaan. Toivottavasti hoitovastuusta huolimatta omaishoitajienkin kohdalla
toteutuu hengähdystauko ja hetki omaa aikaa
hiljentymiseen tänä Joulun aikana.

Toivotan Sinulle hyvää Joulua
ja siunausta uuteen vuoteen 2014!

Lea Mäkipää

kansanedustaja PS

SUPERI

11
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Joulutervehdys
- Leena Rauhala Jouluinen tervehdys jokaiselle lukijalle! Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä ja siitä, että olette pitäneet
myös päättäjät ajan tasalla omaishoidon kuulumisista. Vuodenaika on
nyt pimeimmillään, mutta sen keskellä käymme viettämään valon juhlaa, joulua. Joulu muistuttaa meitä
historian suurimmasta lahjasta, siitä
kuinka Jumala lähetti oman poikansa
pimeään maailmaan, valoksi ja pelastajaksi. Lähimmäisrakkauden valoa ja lämpöä tuovat myös omaishoitajat lähimpiensä elämään.

Haluan toivottaa Omaishoitajille
ja Pioni-Perheelle valoista
ja rakkauden täyttämää joulunaikaa
sekä onnellista uutta vuotta!

SUKKAMYYMÄLÄ
SUKKA-ASU
LAATUMERKKIEN OUTLET TEKSTIILI MYYMÄLÄ
TULLINTORILLA!
Hinta- ja Laatutietoisille
MM. RISTOMATTI RATIA, NANSO, FINNWEAR, NORLYN,
VOGUE, AMAR, SUKKAMESTARIT, TESEMA

TULLINTORI, KATUTASO
p. 03-2140047
Avoinna ma - pe 9.30-18, la 10-15
12
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Pukeutuminen helpottaa arkea

L

omailin kesällä kotikunnassani,
Pohjois-Karjalassa, Valtimon pitäjässä. Valtimo on pieni kunta, asukkaita alle 3000 viimeisen tietoni mukaan.
Keskuskatua kävellessäni piipahdin sisareni kanssa ”Nokkosnuttu” puotiin.
Siellä valmistetaan vaatteita erityistarpeisiin, ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille. Valtimon kunnassa ikääntyvien määrä lisääntyy ja tarvetta tällaisille vaatteille on, sama tulee muuallakin
Suomea esiin.

välineitä, jotka helpottavat hoitoa. Kotioloihin oloasuiksi löytyvät takki ja
housut, paidat, paitulit ja pestävät
ruokaliinat.
Tutustumiseni Tuula Hartikaiseen
(”Nokkosnutun” omistaja) oli miellyttävää ja yhteistyö hänen kanssaan
tuo varmasti sinunkin tarpeisiisi vastauksia ja voit esittää toivomuksia.
Hoitaja joutuu monesti taipumaan
monelle mutkalle saadakseen vaatteet
hoidettavan päälle, se rasittaa selkää ja
tuo jo usein ikääntyvälle hoitajalle lisävaivoja. On sekä hoidettavan että hoitajan kannalta viisasta helpottaa pukemista, siinä säästyy monelta murheelta. Iloinen päivä on illan kruunu.

Hoidettava tarvitsee huippuhetkiä ja
juhlavaa pukeutumista, kuten me
kaikki. Itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen nostaa itsetuntoa ja tuo piristystä päiviin. Hoitajan kannalta arjessa tarvitaan myös
pukeutumista helpottavia vaatteita.
Silloin on hyvä ottaa lusikka kauniisti käteen, ja hyväksyä ei aina niin
huippumuodikkaita käteviä vaatteita.
Nokkosnutun vaatevalikoimasta löytyy ihan tyylikkäitä ja mukavan näköisiä sekä oloisia malleja.

Tilatessasi voit vaikuttaa mittoihin, kuten korotettuihin housun yläosiin, lyhennettyihin tai jatkettuihin hihoihin jne.
Voit tutustua
Nokkosnutun tuotteisiin osoitteissa:
www.nokkosmirjami.fi,
info@nokkosmirjami.fi
Keskuskatu 32, 75700 Valtimo,
Puh. 013 458 070

Nokkosnuttu valmistaa erikoismitoitettuja vaatteita. Pyörätuoli-ihmisille
löytyy viitat ja pussit sisävuorilla ja
tuuli/sadesuojalla, jotka voi pukea istualtaan. Vuoteisiin ja tyynyihin valmistetaan kosteussuojia. Liukulakanat, istuinturvavyöt, hygieniahaalarit
sekä päivä- että yökäyttöön ovat apu-

Tervehtien ja iloa päiviinne toivoen

Raija Naumanen

Pirkanmaan omaishoitajat ry:n jäsen
13
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PIRKANMAAN
HOITO-VELJET –PROJEKTI
LOPPUSUORALLA
- Hannele Jokela -

Projektit tulevat ja menevät, jotain
jää elämään ja jotain häviää. Uskotaan ja toivotaan, että Hoito-Veljistä
jää mahdollisimman paljon sitä hyvää, jota yhdessä miesten kanssa
olemme saaneet aikaan tänä kuluneena kolmena vuotena.
Alkuvuodesta 2014 järjestetään miehille vielä yksi voimaviikko Ikaalisten Kylpylässä ja Pirkanmaan Marttojen toteuttama ruoanvalmistus- ja
kodinhoitokurssi Tampereella. Sitten
onkin enää jäljellä projektin päätösseminaari ja loppuraportti.

Valkeakosken Eväsrepputilaisuus omaishoidon
tuista ja muista etuuksista.

Info-tilaisuuksissa. Toisen iltapäivätilaisuuden aiheena oli omaishoidon
tuki ja muut etuudet. Toisessa keskityttiin päivittäiseen hoivatyöhön liittyviin asioihin, kuten lääkehuoltoon
ja hygieniaan. Päivään sisältyi myös
tietoa muistisairaan kohtaamisesta ja
käytösoireista.

Syksyn 2013 aikana saimme järjestää
miehille Eväsrepun koulutuksellisia/
tiedollisia osioita, jotka olivatkin yllättävän suosittuja ja innostavia. Pidimme seitsemällä eri paikkakunnalla, jokaisessa kaksi erillistä iltapäivätilaisuutta. Kuntia yhdistelimme samaan tapaan, kuin projektin alussa

Järjestettyihin päiviin osallistujilta palaute on ollut poikkeuksetta kiitet14

talvi 2013 • jäsenlehti nro 9

PIONIpuoti

Tuotteitamme myydään
myös messuilla,
joihin osallistumme.

Tule tutustumaan toimistollemme

Lisäksi kuvia tuotteistamme
löydät nettisivuiltamme

Pionipuodin

www.pioniry.fi.

raikkaisiin tuotteisiin!

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

15
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Syksyn Voimaviikkojaksolla Ikaalisissa.

Satelliittipäivä Pionin toimistolla
Tampereella.

tävää. Osallistujia päiviin oli 8-40
omaishoitajaa, riippuen kuntien
koosta ja omaishoitajamäärästä. Aiheet kiinnostivat myös naisomaishoitajia ja ammattihenkilöitä. Tilaisuudet olivat kaikissa kunnissa mielenkiintoisia ja hyvin keskustelevaisia. Aiheiden alustajat nostivat esiin
ajankohtaisia, omaishoitajia koskettavia asioita alustuksissaan, joista
virisi runsaasti vilkasta keskustelua.
Kuntayhteistyö eri kuntien omaishoidosta vastaavien ja muiden tilaisuuksissa mukana olleiden tahojen
kanssa on ollut erittäin hyvää. Kiitos
Teille kaikille antoisasta ja avartavasta yhteistyöstä.

Helmikuussa 2014, 2.-5. päivä on
sitten vippoviimeinen Hoito-Veljet
–projektin Voimaviikko. Sitten onkin
toteutunut suunniteltu määrä viikkoja (12) ja miehiä (144).
Pirkanmaan Marttojen kodinhoitoja ruuanvalmistuskurssi järjestettiin
Tampereella. Ikaalisten kurssi jouduttiin perumaan, kun ilmoittautuneita kurssille oli liian vähän.
Jatkossakaan emme aio unohtaa
miesomaishoitajia. Ukkoryhmä jatkaa toimintaansa Tampereella ja tarkoituksena on myös muissa kunnissa
viritellä ukkotoimintaa. Pilkkitapahtuma järjestetään jälleen keväällä,
toki sinne ovat myös naiset tervetulleita, samoin kuin Ukonpäivän seminaariin, joka järjestetään perinteisesti 4.4.2014 Juhlakeskus Mancesterissa. Yhdistyksemme yhtenä tärkeänä

Syksyn Voimaviikot toteutuivat suunnitelman mukaisesti, neljä voimaviikkoa ja kolme satelliittipäivää. Satelliittipäiviä vietettiin kaksi Tampereella ja yksi Ikaalisten Kylpylässä.
16
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Pirkanmaan Martat järjestivät Tampereella miehille kodinhoito- ja ruuanvalmistuskurssin.

Projektihenkilöstö toivottaa kaikille
lukijoillemme Siunattua Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

tavoitteena on edelleen jollain volyymilla pitää yllä projektin myötä saatua hyvää käytäntöä miesomaishoitajille.

Maanantaikahvila
13.1.2014 alkaen,

maanantaisin klo 11-14
Pioni-Pirtillä, Kullervonkatu 21

Tule juttelemaan ja nauttimaan!
17
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PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY PIONIN
HALLITUKSEN JÄSENET 2014 – 2015
Aarre Alanen,
puheenjohtaja
Tampere
puh. 040 8390 336
aarre.alanen@pp.inet.fi

Seija Moilanen
Pirkkala
puh. 040 703 43 88
Sari Nousimaa
Kangasala
sari.nousimaa@kuntoumiskeskusapila.fi
puh. 045 674 24 75

Veikko Vepsäläinen,
varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja
Tampere
puh. 044 356 39 42 ja 03 356 39 42
veikko.vepsalainen@gmail.com

Sirpa Salin
Akaa
puh. 050 591 45 40
sirpa.salin@tamk.fi

Matti Helin
Tampere
puh: 050 309 38 88
matti.helin@evl.fi

Voitto Vänskä
Sastamala
puh. 045 313 55 89
voitto.vanska@hotmail.fi

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

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri:
Leo Levanen
Tampere
puh. 03 253 11 20
leo.levanen@uta.fi

Markku Leinonen
Valkeakoski
puh. 044 968 21 30

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.
18
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LIONS CLUB
Valkeakoski Apia
lahjoitti 1000 e
PIONIn Valkeakosken
osastolle
omaishoitajien
virkistystoimintaan.
Martti Heikkinen vastaanottamassa lahjoitusta
LC Valkeakoski Apian presidentti Markku Tunturilta.

Kiitos!

Kansanedustaja
Arto Satonen
lahjoitti
PIONIn Sastamalan osastolle
joulujuhlaa varten 600 e.

Kiitos!
Jalkahoitopalvelut Tmi Jutta Jousea
Jalkahoito kotikäyntinä 40 e
(Tampereen keskustasta 10km säteellä)

Ajanvaraukset:
arkisin klo 10-16
045 347 77 34
jutta.jousea@gmail.com
19
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aa
Kotiruok
vä
joka päi n.
lkae
klo 11 a
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Marjo Lehtinen
Omaishoitajat ja läheiset
–liitto ry:stä esittäytyy
- Marjo Lehtinen -

A

loitin Ovet-valmennustoiminnan koulutussuunnittelijana viime keväänä ja toimipaikkani on liiton Tampereen toimisto. Olen työskennellyt koulu- ja yliopistomaailmassa erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja kansainvälisten opiskelijoiden parissa sekä yritysten henkilöstön kehittämistehtävissä. Vapaaehtoistoiminta on minulle tuttua mm.
Kriisikeskus Osviitasta ja Mummon
Kammarista. Myös omaishoitajuudesta on omakohtaista kokemusta
lapseni kautta sekä edesmenneen
äitini vakavan sairauden ajalta.

OVET-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään. PIONI ry ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry toteuttavat valmennuksia Pirkanmaan
alueella.
Vuoden 2014 alusta lähtien toimenkuvani tulee muuttumaan ja siirryn Omaishoitajat ja läheiset –liiton
Opastava-hankkeen koulutussuunnittelijaksi. Opastava-hankkeen tavoitteena on saada omaishoitajat ja
heidän kokemusasiantuntijuutensa
mukaan palveluiden kehittämiseen.
Opastavalla on toimintaa myös Tampereen seudulla.

OVET-omaishoitajavalmennuksessa punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Valmennus lisää myös tietoja
omaishoitajille kuuluvista palveluista ja avustamisen menetelmistä.

Elämän aallokoissa ohjenuoranani
on luottamus intuitioon, sisäiseen
viisauteen, tietoiseen läsnäoloon
sekä vertaistukeen. On ollut tärkeätä opetella tunnistamaan oman
jaksamisensa rajat ja pyytää apua
21
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tarvittaessa. Myös meillä omaishoitajilla on vain yksi elämä, ja siksi onkin
tärkeätä etsiä elämäänsä asioita, jotka tekevät siitä itselle parhaan mahdollisen siinä tilanteessa.
Olen kiitollinen siitä, että voin työskennellä omaishoitajien jaksamista
ja hyvinvointia tukevan toiminnan parissa. Toivon, että vertaisryhmien, virkistystoiminnan ja Ovet-valmennusten kautta yhä useampi omaishoitaja
saisi voimia ja tukea arkeensa.
Yhteystiedot:

Kauhajoen Seudun Omaishoitajat ry:stä MarjaLiisa Seppälä (vas.), Tarja Tapanainen sekä Marjo Lehtinen Omaishoitajat ja läheiset -liitosta.

020 7806 589,
marjo.lehtinen@omaishoitajat.fi

Sydänsiipi-logo
Sydänsiipi-logo kuvastaa
ammattimaisuutta, inhimillisyyttä ja
tukea. Omaishoitajat ja läheiset
-liitto ry haluaa viestiä olevansa
aktiivisesti mukana jäsentensä ja
kohderyhmiensä arjessa
ja elämässä.
Puhdas cyaani väri valkoisella
erottuu liiton tunnusväriksi ja
kuvastaa toiminnan vilpittömyyttä.

22
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Paluumuuttajien
kerhotoimintaa Hervannassa

T

ampereella Hervannan seurakunta on saanut etuoikeuden
olla monien inkeriläisten paluumuuttajien kotiseurakuntana kohta kahden vuosikymmenen ajan. Eläkkeellä
olevat paluumuuttajat ovat kokoontuneet jo seitsemän vuoden ajan
omaan kerhoon Pelipuiston seurakuntakodilla. Kerho kokoontuu viikoittain ja aikaa kerhossa vierähtää
helposti kaksikin tuntia. Alun perin
kerhon nimenä oli Inkeriläisten kerho. Osa tulijoista on kuitenkin karjalaisia tai muita paluumuuttajia, joten nimi muutettiin paluumuuttajien kerhoksi. Tällä hetkellä kerhossa
käy runsaat kaksikymmentä henkilöä. Useampi kävijä on kokenut, että
suomen kieli on parantunut kerhovuosien aikana ja yhteisissä keskusteluissa mukana pysyminen onnistuu siksi helpommin.

nuorina, ennen toista maailmansotaa
tai sen aikana. Samoin muutto Suomeen ja tänne sopeutuminen on
usein keskustelun aiheena. Suomessa
on nyt omat haasteet yhteiskunnan
muuttuessa nopeasti moniarvoisemmaksi ja taantuman koetellessa nuorempien työelämän toiveita.
Kerholaisia yhdistävä arvokas asia
on yhteinen hartaushetki. Silloin on
jokaisella mahdollisuus huokaista
hiljaa ja jättää elämä kokonaisuudessaan Jumalan hoitoon. Hartauden
yhteydessä on myös paljon laulua.
Osa virsistä on tullut rakkaaksi kerhon aikana ja osa on tuttuja lapsuudesta saakka. Myös muiden laulujen
laulaminen yhdessä on ollut hienoa.
Välillä kerhossa on ollut mukana hyviä säestäjiä, usein kuitenkin lauletaan ilman säestystä. Yhteiset retket
vuosittain ovat olleet antoisia. Pelipuiston seurakunnan koti on saanut
iloita kerhon aktiivisuudesta ja esiintymisistä monissa juhlissa.

Kerhossa on vuosien varrella käsitelty hyvin monenlaisia teemoja. Joskus jaetaan muistoja elämästä Virossa, Venäjällä ja Ukrainassa. Muisteluissa moni kerholainen on kertonut vanhempiensa tavoista, arvoista,
opetetuista lauluista ja rukouksista.
Osa kerholaisista joutui luopumaan
isästään, jotkut äidistäänkin, hyvin

Kerhossa mukana olevana diakoniatyöntekijänä koen olevani saajan paikalla. Paluumuuttajien elämä on ollut koskettavaa monella tavalla. Virressä 595 on siitä hieno kuvaus.
23
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”Yksin ja juuritta, niin moni kulkee,
kuitenkin toisilleen ihmiset loit”. On
tärkeää, että kohtaamme toisemme ymmärryksellä ja lämmöllä. Silloinkin kun murre tai kieli on eri. Pu-

hutaan sydämen tasolla, kun sanat
eivät riitä.

Kaisa Plomp,

Hervannan diakoniaja maahanmuuttajatyö

Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta omaishoitajille!
Jaksamista arkeenne
tärkeässä työssänne!
Arto Satonen

kansanedustaja (kok)

Siivousaineiden ja
välineiden erikoismyymälä
Ammattilaisten käyttämät
aineet ja välineet kotiin.
Poikkea siivouskauppaan
katsomaan löytyykö sinulle
sieltä siivousapua.
Vammalan Siivoushuolto
Onkiniemenkatu 9, 38200 Sastamala
Avoinna: ma-pe 10-17
Puh. 03 511 2316, fax 03 511 4770
tiina.varinen@siivoushuolto.net
24
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Sydämen työtä
- Ilmari Nurminen -

Kuluneena syksynä olin puhumassa
Pirkanmaan omaishoitajien Sastamalan osaston kokouksessa. Paikalle
oli saapunut entisiä omaishoitajia, nykyisiä omaishoitajia ja omaishoitajuuteen tutustuvia. Kävimme kokouksen
aluksi kierroksen, jossa jokainen sai
kertoa omia ajatuksiaan ja elämäntarinaansa omaishoitajuudesta.

M

onessa puheenvuorossa toistuivat ajatukset: ”Tulen tänne,
koska teistä on muodostunut tukiperheeni” ja ”Tämä ryhmä on minulle hyvin tärkeä, koska haluan jakaa
kokemuksiani samassa tilanteessa
olevien kanssa”. Nämä ajatukset kuvastavat hyvin sitä, kuinka tärkeitä tällaiset yhteisölliset ryhmät ovat
meille ihmisille. Olin myös suunnattoman iloinen siitä, että ryhmässä
myös entiset omaishoitajat pidettiin
tiiviisti mukana ja uudet toivotettiin
lämpimästi tervetulleeksi.

Ilmari Nurminen. Kuva: Sara Vertanen.

Olen saanut luottamuksen toimia Sastamalassa kaupungin- ja seurakunnan luottamustoimissa. Olen pyrkinyt tässä luottamustoimessani puolustamaan omaishoitajien oikeuksia
sekä tukemaan omaishoitajayhdistyksen toimintaa. Yksi hyvä esimerkki
25
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tästä on se, että yhtenä kirkkopyhänä
Sastamalassa kerätään kolehti PIONI ry:n toimintaan – ja tähän haluan
kannustaa muitakin luottamushenkilöitä. Olen pyrkinyt myös olemaan
läsnä, kuuntelemaan ja viemään asioita eteenpäin.

tajien tukiverkosto ja vahva edunvalvoja Pirkanmaalla. Uusia osastoja perustetaan ja aktiivisia sydämen
työtä tekeviä ihmisiä on ympäri Pirkanmaata. Yhdistyksellä on tärkeitä
tukipilareita ympäri Pirkanmaata, jotka pitävät vertaistukiverkostoa yllä.
Tässä vaiheessa haluan kiittää näitä
Aarreja, Voittoja, Annikkeja ja muita aktiivisia ihmisiä kaikesta avusta,
mitä olette antaneet kanssakulkijoillenne!

Opiskelen yliopistossa kunta- ja aluejohtamista, jonka seurauksena olen
jo muutaman vuoden asunut Tampereen Tammelassa. Tapasin tammelalaisessa kahvilassa eräänä päivänä aktiivisen ja hyväsydämisen
oloisen herrasmiehen, joka esittäytyi
Aarreksi ja Pirkanmaan Omaishoitajien PIONI ry:n puheenjohtajaksi.
Sain häneltä lämpimän kutsun tulla
tutustumaan Pirkanmaan omaishoitajien toimintaan. Tartuinkin ilomielin tilaisuuteen, koska asiat ovat lähellä sydäntäni ja halusin tietää miten itse voisin olla avuksi.

Sain lisäksi monia eväitä ja ajatuksia
vierailusta. Ensinnäkin kenenkään
omaishoitajan ei tulisi pelätä sitä,
että häneltä vietäisiin omaishoidontuki pois. Tässä luottamushenkilöiden on oltava todella tarkkoja, koska tähän asiaan on riitettävä rahaa.
On hyvä muistaa, että kunnan on
hyvä panostaa omaishoitoon, koska
se on sekä ihmisen että kunnan kannalta kaikkein inhimillisin ja edullisin
tukimuoto. On myös kiinnitettävä
huomiota omaishoidon kriteereihin,

Olin iloinen huomatessani, että Pioni on aktiivisesti kasvava omaishoi-

KUTSU

PIONIn sääntömääräinen

kevätkokous

16.4.2014 klo 17 PIONIn tiloissa,
Kullervonkatu 21 Tampere.

Tervetuloa!
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siinä näkyisi arvostus omaishoitajan
työtä kohtaan.

koska niiden tulisi olla mahdollisimman avoimet ja oikeudenmukaiset.
Etenkin päätöksissä tulisi painottaa
omaishoitajan omaa näkemystä entistä voimakkaammin, koska omaishoitaja itse on omaishoidettavan tilanteen ja arjen paras asiantuntija. Omaishoitajien jaksaminen ja tukeminen on myös huomioitava voimakkaammin lainsäädäntötasolla.
Omaishoitoon on tulossa lainsäädännöllisiä uudistuksia ja pidän niitä erittäin tärkeinä, koska tällä hetkellä pelkästään omaishoidon tukea myönnetään hyvin eri tavalla eri
Suomen kunnissa. Nyt meidän tulisi vaikuttaa lainsäädäntövaiheessa
siihen, että omaishoidon tuesta tehtäisiin kansallisesti sellainen, että

Haluan tällä kirjoituksella kiittää teitä kaikkia omaishoitajia tärkeästä
työstänne. Haluan kiittää myös teitä
vapaaehtoisia, jotka ylläpidätte toimintaa ja tuette toinen toisistanne.
Haluan kiittää teitä siitä, että arvokkaalla toiminnallanne ehkäisette ihmisten todellista syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tätä tekemäänne työtä
kutsutaan sydämen työksi ja haluan
toivottaa teille sydämen työtä tekeville sydämellistä joulua!
Kirjoittaja on sastamalalainen kirkko- ja kaupunginvaltuutettu, joka pyrkii puhumaan heidän äänellään, jotka puhuvat kaikkein hiljaisimmin.

Satumainen talvi
- Lempi Kainulainen

Tänä vuonna ompi talvi
oikeen ihana.
Paljon lunta, pakkasia,
korkeet hanget puistossa.

Pakkanen on tehnyt ihmeen,
lumest taikoo timantit.
Ihmiset myös helläks muuttaa,
satumaassa viipyen.

Koivut niin kuin hennot neidot
pitsin kauneudessa.
Isot männyt, kuusen oksat
valkoisissa turkeissaan.

Ompi kaunis Suomen luonto,
järvet, metsät uinuvat.
Lämpöinen on lumen vaippa,
se auringossa kimaltaa.
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Leena ja Markku Laine
rotareiden vuoden palvelijoiksi

Lempäälän Rotaryklubi on valinnut
vuoden palvelijan vuodesta 1982 alkaen. Nyt valinta tehtiin siis 32. kerran.
Tänä vuonna vuoden palvelijoiksi valittiin Leena ja Markku Laine.
Lempäälän Rotaryklubi valitsee vuosittain klubin toiminta-alueelta Lempäälästä tai Vesilahdesta henkilön
tai yhteisön, joka klubin mielestä on
parhaiten toteuttanut päivittäisessä työssään tai muissa toimissaan pyyteettömän palvelun ihannetta ja korostanut palvelemisen merkitystä kaikkien
ihmisten kesken.

Palkintotaulun luovutus
Leena ja Markku Laineelle Lempäälässä.

ulkopuolella, kertoi Lehikoinen palkituista.
”Omassa kiitospuheessaan Leena ja
Markku Laine sanoivat olevansa yllättyneitä ja iloisia valinnastaan. – Vaikka
emme odotakaan mitään palkitsemisia, lämmittää tällainen huomioiminen sydäntä ja mieltä. Tämä palkintotaulu pääsee kodissamme varmasti
kunniapaikalle, he totesivat lopuksi.”

Yhteistyökumppanit ovat kuvanneet
palkittuja seuraavasti: Leena ja Markku
Laine ovat lämminhenkisiä, positiivisia
ja auttavaisia kaikille tasapuolisesti.
He kohtaavat ihmiset luontevasti, ja
vuorovaikutus toimii kaikkien kanssa.
He ovat mukana monessa hyvässä asiassa, ovat joustavia ja yhteistyökykyisiä
ja tekevät paljon vapaaehtoistyötä korvauksetta ja auttavat myös nk. työajan

Teksti ja kuva Lempäälän-Vesilahden
Sanomista (22.10.2013)
28
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Leena ja Markku ovat myös Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn uskollisia ja uutteria vapaaehtoistyöntekijöitä. He ohjaavat Lempäälän Ehtookodossa PIONIn hengellistä keskustelupiiriä, joka kokoontuu kolmen
viikon välein. Lisäksi yhteistyössä
heidän kanssaan järjestämme virkistyspäiviä ja muuta ohjelmaa omais-

hoitajille. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut erittäin helppoa ja antoisaa. Kiitollisina onnittelemme teitä Leena ja Markku. Toivotamme
siunausta ja voimia suurenmoiseen
ja pyyteettömään työhönne.

Hannele Jokela,

Keväinen pilkkitapahtuma
Lempäälässä

Perinteinen

PIONI-PERHEEN
KESÄJUHLA

”Rantakoivun alla”
järjestetään tulevana kesänä

Sastamalassa
lauantaina 7.6.2014
klo 12 - 16

Pilkkitapahtuma kaikille
jäsenillemme ja muille kiinnostuneille

Lempäälässä
Pyhäjärven Kierimossa
torstaina 6.3.2014 klo 9-13

Juhlapaikka ja ohjelma
vielä hieman avoinna.
Siitä ilmoitellaan
lähempänä keväällä.

Tervetuloa mukaan
ulkoilemaan ja pilkkimään!

Olet tervetullut mukaan!

Tapahtumasta ilmoitetaan
lähempänä tarkemmin.
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PIONI-PERHEEN yhteinen

kesäretki

tehdään tänä vuonna Viikinsaareen.

Retkipäivä on tiistai 3.7.2014
Ohjelmassa: laivamatka, ruokailu seisovasta pöydästä,
musiikkikomedia ”Kuumia aaltoja & laastareita”
väliajalla kahvi/tee + Hopealinja leivos
Retken hinta: jäsenille ja jäsenperheille 50e, ei jäsenille 55e
Retkestä ilmoitellaan lähempänä tarkemmin.

Asiantuntevaa
palvelua molemmin
puolin siltaa
KOTI-, HOIVA- ja
SIIVOUSPALVELUA
Kotitalousvähennys Y-1086081-3
Palvelut omaishoitajille palvelusetelillä

TEON TUPA

Itsenäisyydentie 53 • 38200 Sastamala
puh. 03 5123 700 • fax (03) 5123 717

ma-pe 11-14
SenioriKaffeet ti 12-13

SenioriKUNTOSALI

ti ja to 10-12

Amurin Teon Tupa ry
yleishyödyllinen yhteisö
Satakunnankatu 38, 33210 Tampere
puh 050 358 0072
teory@teory.fi
www.teory.fi

Asemakatu 10 • 38210 Sastamala
puh. 03 5112 300 • fax (03) 5112 865

Palvelut ja toiminta
KAIKILLE SENIORI-IKÄISILLE

Tervetuloa palveltavaksi!
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TAPAHTUMAKALENTERI
KEVÄÄN 2014 KOKOONTUMISET

Tampereen Ukkoryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa torstaisin:
23.1. Sastamalan kaupungin hallituksen varapuheenjohtaja
Ilmari Nurminen
20.2. Respecta, klo 15
kokoontuminen Tampereen
Respectan tiloissa
(Biokatu 6)
6.3. Pilkkitapahtuma
Lempäälän Kierimossa
klo 9-13
kokoontuminen paikan päällä
17.4. Vierailu
Suurella Sydämellä -klubiin
isäntänä Matti Helin
15.5. Kevätretki
Rudolfinkeitaalle
Sastamalaan
(aikataulu ja hinnat ilm. myöhemmin)

12.6. Vapaata rupattelua
toimistolla
Aika: klo 17.00,
jos ei toisin mainita
Lisätiedot: Pertti Lahti
puh. 044 377 71 74
Ohjelmanmuutokset mahdollisia
31

Tampereen PIONI- yhdessä
vertaisryhmä joka toinen viikko
tiistaisin:
28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4.,
22.4., 6.5., 20.5., 3.6.
Aika: klo 14 - 15.30
Paikka: PIONIn tilat,
Kullervonkatu 21 Tampere
Lisätiedot: Aarre Alanen
puh. 040 839 03 36
Tampereen hengellinen
keskustelupiiri joka toinen
maanantai:
13.1., 27.1., 10.2., 24.1., 10.3.,
24.3., 7.4., 28.4., 19.5.
Aika: klo 15.00 - 16.30
Paikka: PIONIn tilat,
Kullervonkatu 21 Tampere.
Lisätiedot:
Pirkko ja Veikko Vepsäläinen
puh. 044 3563 942
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Lempäälän hengellinen
keskustelupiiri:
13.1., 3.2., 24.2., 17.3., 7.4., 28.4
Aika: 16.30 - 18.00
Paikka: Ehtookoto,
Katepalintie 9 Lempäälä
Lisätiedot: Leena Laine
puh. 050 5832 334 ja
Markku Laine
puh. 050 5926 916
Torstaina 8.5.2014
Tampereen ja Lempäälän
hengellisten keskustelupiirien
yhteinen kevätretki.
Retken ajankohdasta ja paikasta
ilmoitellaan lähemmin keväällä.

Valkeakosken vertaistukiryhmä
kerran kuussa maanantaisin:
13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6.
13.1.

Valkeakosken kaupunginjohtaja Jukka Varonen
vieraana

Muut kevään kokoontumisten
aiheet varmistuvat myöhemmin.

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

Hämeenkyrön vertaistukiryhmä
kerran kuussa torstaisin
Joka toinen kuukausi ryhmän
vetäjä kunnan puolelta ja joka
toinen PIONIsta
23.1. Kunta
20.2. Pioni tietoisku jalkojen
hoidosta. Jalkahoitaja
Anne-Maarit Putaja
20.3. Kunta
24.4. Pioni tutustuminen
Kaarihovin hoivakotiin
22.5. Kunta
7.6. Pioni ”Rantakoivun alla”
kesäjuhla Sastamalassa
Juhlapaikka varmistuu myöhemmin

Aika: klo 15 - 16.30
Paikka: Kurjenmäkikoti,
Härkikuja12 A Hämeenkyrö.
Lisätietoja: Pertti Lahti
puh. 044 377 71 74
Arja Salonen puh. 050 521 5141
Ikaalisten vertaistukiryhmä kerran
kuussa keskiviikkoisin
8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5.
7.6.

PIONIn perinteinen
”Rantakoivun alla”
kesäjuhla Sastamalassa

Aika: klo 17.30 – 19.00
Paikka: Ika Tupa,
Vanha Tampereentie 6, Ikaalinen
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Ohjaajat: Katja-Leena Klinga
puh. 045 204 15 77 tai
Raili Nurminen
puh. 040 240 79 18

Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Vierailijoita otetaan tarpeen mukaan.
Lisätiedot: Tarja Ruusuvuori
puh. 040 550 77 78

Kangasalan vertaistukiryhmä kerran
kuussa kuukauden 2. maanantai
13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. ja 9.6.
Aika: 17.00 - 18.30
Paikka: Jalmarin koto,
Finnentie 11, Kangasala
Ohjaaja: Aila Suoanttila,
puh. 050 561 01 73

Aika: klo 12.30 – 14.00
Paikka: Lumometsän tupa,
Hopunmäentie 18, Vilppula
Lisätiedot: Marika Otsola,
puh. 044 358 00 01

Akaan vertaistukiryhmä kerran
kuussa tiistaisin

Sastamalan vertaistukiryhmä
kerran kuussa torstaisin

Aika: klo 14.00 – 15.30
Paikka: Akaan Senioritupa,
Kirkkotori 6, Toijala
21.1
18.2
18.3

15.4
13.5

Mänttä-Vilppulan vertaistukiryhmä
kerran kuussa keskiviikkoisin
15.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.

Yhteislauluja/leikkejä
Tapio Pirilä näyttää
Omaishoitajille
suunnatun elokuvan.
Akaan historia/vierailija
Kertoillaan/arvaillaan
vanhoja tavaroita, tuo jotain
tullessasi.
Askartelua/vierailija
Retki laavulle/Tarjalle
(sään salliessa)

Kesäkuussa retki:
Päätetään myöhemmin yhdessä.
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Aika: klo 13- 14.30
Paikka: Hopun palvelukeskus/
Unikko, Lemmenpolku 8,
Sastamala
30.1. Asiaa ihmissuhteista
ja sairastuneen
kohtaamisesta, alustajana
Annikki Vuorenoja
27.2. Voimarinteen Pihlajalinnan
esittely
27.3. Rentouttavaa yhdessäoloa,
vanhan kansan arvoituksia ym.

24.4. Ryhmätapaaminen
aihe avoin
22.5. Ryhmätapaaminen
aihe avoin
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Keväällä järjestetään retkipäivä, josta
ilmoitellaan myöhemmin

7.6.

Kauden lopetus jäsenten
yhteisellä ”Rantakoivun
alla” -kesäjuhlalla
Sastamalassa.

Paikka varmistuu myöhemmin.

Lisätiedot: Voitto Vänskä
puh. 045 313 55 89 tai
Annikki Vuorenoja 040 595 99 14

PIONIn sääntömääräinen
kevätkokous 16.4. klo 17
PIONIn tiloissa,
Kullervonkatu 21 Tampere.
Tampereen jäsenillat
keskiviikkoisin klo 17, Pioni-Pirtillä
(Kullervonkatu 21)
15.1. Tampereen museot ja
niiden vapaaehtoistoiminta
(Pilvi Tuomainen)

Perinteinen Ukonpäivän
seminaari järjestetään jälleen
Tampereella 4.4. klo 17,
Juhlakeskus Mancesterissa.
Tästä tiedotamme enemmän
lähempänä ajankohtaa.

12.3. Ikäihmisten palvelujen
rakennemuutos Tampereella,
vs. tilaajapäällikkö Anniina
Tirronen, Tampereen kaupunki

14.5. Palveluasumisen hinta
ja laatu Tampereella
Muutokset tapahtumiin ovat
mahdollisia, joten tapahtumia
kannattaa seurata lisäksi
nettisivuiltamme, Aamulehden
tapahtumakalenterista ja muista
paikallislehdistä.

Kiitos tukijoillemme!

IT-Klinikka • EijaOhjelmat
Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys r.y.
Pirkkalan kunta/Perusturva/Vanhusten palvelut
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Luvan saaja:
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI

Myöntäjä:
Pirkanmaan Poliisilaitos / Sastamalan Poliisiasema

Luvan nro ja myöntämisajankohta:
8330/014/2013 1.10.2013

Toimeenpanoaika:
1.10.2013 – 14.8.2014

Toimeenpanoalue:
Pirkanmaa

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.

