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Puheenjohtajan palsta

kuva: Juha Drufva

Kauniin helteisen kesän jälkeen ollaan 
taas ruskan täyttämässä syksyssä. Talven 
viimoja odotellessa. Toivottavasti kesä an-
toi voimia jaksamaan eteenpäin. 
 PIONI-PERHE porskuttelee kohti ta-
voitteitaan, asteittain. Jäsenmäärä kasvaa. 
Uusia kuntia on tullut toimintaan mukaan. 
Valkekosken yhdistys liitettiin PIONI-PER-
HEESEEN.
 Kulunut vuosi on ollut toiminnal-
lisesti erittäin kiireinen ja tuloksellinen. 
Omaishoitajien hyväksi. Kaikki PIONI-
PERHEESSÄ toimivat ovat tehneet arvo-
kasta työtä vapaaehtoisesti. Vietettiin en-
simmäiset kesäjuhlat ”RANTAKOIVUN 
ALLA” Hämeenkyrössä Lavajärven Päivö-
lässä. Sellaiset vanhanajan juhlat. Juhlista 
tulee jokavuotinen tapahtuma, pitopaikka 
vain vaihtuu. Teatterissa käytiin. Oli PURI-
MO-ristely. Vertaistukiryhmiä,  runoryhmä, 
ukkoryhmä, erilaisia tilaisuuksia PIRKAN-
MAAN eri kunnissa. RAY-projekti Pirkan-
maan Hoito-Veljet lähti käyntiin. Projek-
ti on osoitusta siitä, että toimintaamme 
on luotettu, uskottu, ja sitä on arvostet-
tu. Lempäälässä alkoi myös Omaishoitaji-
en hengellinen ryhmä kerran kuussa. Ensi 
vuonna on tarkoituksena ottaa mukaan 
uusia kuntia ja uusia toimintamuotoja.
 Vertaistukiohjaajakoulutus alkaa  lop-
puvuodesta, 15 pääsee mukaan koulu-
tukseen. Toivottavasti saamme mukaan 
halukkaita eri kunnista. Olet lämpimästi 
tervetullut mukaan PIONI-PERHEEN toi-
mintaan Omaishoitajien hyväksi. Vapaa-
ehtoisia tarvitaan. Ideapankissa on valta-
vasti tehtäviä kaikille.
 Olimme mukana liiton 20-vuotisjulis-
sa Helsinkissä ja Tampereella. Liitto on 
tehnyt erittäin arvokasta työtä Omaishoi-
tajien hyväksi koko valtakunnan alueella. 
Edunvalvonta on asia johon PIONI-PER-
HE tulee ensi vuonna puuttumaan järjes-
tämällä erilaisia tilaisuuksia ympäri Pir-

kanmaata. On jo aika saada vihdoinkin 
omaishoidonketju kuntoon ja Omaishoi-
tajat oikeudenmukaiseen asemaan tässä 
yhteiskunnassa. Pompottelu riittää. Ensi 
vuodesta tulee toiminnallisesti erittäin vil-
kas, tapahtumien vuosi.
 Yhteistyökumppaneita PIONI:lle on 
kertynyt vuosien varrella paljon. Heidän 
kanssaan järjestetään seminaareja, luen-
toja ja muuta toimintaa.
 Tervetuloo mukaan PIONI-PERHEEN 
toimintaan kaikkialla Pirkanmaalla. Pirkan-
maan Omaishoitajat ry PIONI on kaikkien 
Omaishoitajien yhdistys, niin nais- kuin 
miesomaishoitajienkin, myös Teidän jot-
ka olette syystä tai toisesta joutuneet luo-
pumaan läheisestänne, riippumatta siitä 
saako kunnallista omaishoidontukea. Tei-
dän kanssanne on ollut upeeta työsken-
nellä. Yhteispeli on sujunut hyvin. Tästä 
on hyvä jatkaa. Omaishoitaja on ykkönen. 
Jaksamista kaikille. Soitelkaa.

Puheenjohtaja                       
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Ihminen ihmiselle
Ajatuksia omaishoidon merkityksestä
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Yhdistyksemme merkitsemises-
tä yhdistysrekisteriin tuli 6.5.2011 

kuluneeksi vasta kolme vuotta. 
Olemme siis vasta potkuhousuiäs-
sä, mutta siitä huolimatta olemme 
juuri käynnistäneet RAY:n projekti-
rahoituksella 3-vuotisen PIRKAN-
MAAN HOITO-VELJET -projektin.
 Hankkeen tarkoituksena on jär-
jestää miesomaishoitajien alueel li-
nen yhteistyöverkosto Pirkanmaal-
la kattavasti siten, että seutukunta-
kohtaisesti omaishoitajille tarjotaan 
mahdollisuus vertaisryhmätukeen ja 
yhteisölliseen toimintaan. Hankkees-
sa miesten yhteistoiminta, yhteisöl-
linen kerhotoiminta ja edunvalvon-
ta organisoidaan seutukuntapohjal-
ta siten, että myös pienten paikka-
kuntien ja ennen kaikkea virallisen 
tukijärjestelmän ulkopuolisille, ”kat-
veessa” oleville miesomaishoitajil-
le tarjoutuu tilaisuus osallistua omal-
la seudullaan järjestettävään vir-
kistystoimintaan, retkiin ja yhteisö-
pohjaiseen vaikuttamiseen. Samalla 
kunkin seutukunnan miesomaishoi-
tajille tarjoutuu mahdollisuus saada 

Pirkanmaan Hoito-Veljet
Miesten hoivatyö - tieto ja tuki

tietoa oman alueensa omaishoita-
jille tarjottavista palveluista. Lisäksi 
hankkeessa tarjotaan omaishoitoti-
lanteeseen liittyvää tukea, koulutusta, 
ohjausta, kuntoutusta ja materiaalia 
nimenomaan miesten lähtökohdat 
ja tarpeet huomioon ottaen. Projek-
ti on alkanut toukokuussa ja pienes-
tä alkuviiveestä johtuen päättyy siis 
keväällä 2014.
 Pähkinänkuoressa sekä projektin 
keskeinen lähtökohta ja tausta että 
samalla myös keskeinen tavoite on 
Helsingin emerituspiispa Eero Huo-
visen sanoja lainaten: ”Elämässä ei 
ole mitään mieltä, ellemme ymmär-
rä, että olemme olemassa toisiamme 
varten.”
 Yksi projektin tärkeistä tavoitteis-
ta on saada alueen miesomaishoi-
tajille monipuoliset ja hoitovarmuut-
ta lisäävät toimintatavat; asiantun-
tijuus siirtyy mieheltä miehelle. Tar-
koituksena on rakentaa toimiva tie-
topaketti/toimintamalli mahdollisim-
man pian omaishoitajuuden tultua 
kullekin ajankohtaiseksi. Tällöin tar-
kastelun kohteena on sellaisia asioi-



jäsenlehti nro 5 • syksy 2011  

7

ta kuin oma jaksaminen, parisuhde, 
talouteen ja erilaisiin etuuksiin liitty-
vät asiat, sairauksien ja tapaturmien 
hoito, ruoanlaitto- ja kodinhoitotai-
dot. Tällöin hyödynnetään mahdol-
lisuuksien mukaan Omaishoitajat 
ja läheiset -liiton OVET -omaishoi-
tajavalmennushankkeessa tuotettua 
materiaalia ja kertyneitä kokemuksia.
 Projektin aikana Pirkanmaalla jär-
jestetään miesomaishoitajille pai-
kallisesti toimivat ryhmät, joiden 
tehtävänä on koota kunkin seutukun-
nan miehet säännöllisesti kokoon-
tuviksi ”ukkoryhmiksi”. Ryhmien toi-
mintaan kuuluu mm. kerhotoimin-
taa, tiedonkeruuta ja sen jakamista, 
voimavaraistavaa toimintaa (retket, 
liikunta, jaksamista tukeva kuntoutus 
jne.), neuvontaa ja ohjausta.
 Pääasiallisimpana yhteistyökump-
panina hankkeessa on Ikaalisten Kyl-
pylä Oy, jolla on selkeästi määritelty 
konkreettinen rooli. Ikaalisten Kylpy-

lä järjestää 12:lle ryhmälle (yhteensä 
144 miestä) voimaviikon, joka koos-
tuu neljän vuorokauden pituisesta 
jaksosta kylpylässä sekä yhdestä satel-
liittipäivästä ryhmäläisten keskenään 
sopimassa paikassa. Ikaalisten Kyl-
pylässä toteutettavan jakson ohjelma 
on ryhmämuotoista toimintaa, eikä 
se sisällä hoitoja tai yksilöllisiä tarkas-
tuksia/ohjausta. Lähestymisnäkökul-
ma on psykososiaalinen ja arjen suju-
mista tarkasteleva. Jotta henkilösuoja-
säädösten edellyttämä luottamukselli-
suus varmistuu, voimaviikoille kutsut-
tavien miesten valinnasta huolehtivat 
kuntien omaishoidon toimistot. En-
simmäinen voimaviikko on joulukuus-
sa 2011. Sekä vuonna 2012 että 2013 
järjestetään viisi voimaviikkoa ja lopuk-
si helmikuussa 2014 vielä yksi jakso.
 RAY:n rahoituksella tullaan palk-
kaamaan kolme omaishoitajakoordi-
naattoria, joista kaksi aloittaa vuoden 
2012 alussa.

Tuomioseurakunnan kanttori Tuomas Laatu esiintyi mm. PIONI:n kesäjuhlassa Lavajärven 
Päivölässä ja Pirkanmaan Hoito-Veljet -projektin avajaistilaisuudessa 

Sammon Keskuslukiossa 13.10.2011.
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TILAA MEILTÄ KUNTOUTUSTA KOTIIN

• Turvallisen liikkumisen harjoittelu kotona
• Siirtymisen harjoittelu sängystä tuoliin

• Liikkumisen harjoittelu omassa elinympäristössä
• Pukemiseen, liikkumiseen, ruokailuun liittyvä harjoittelu

• Yksilölliset tuet ja apuvälineet, hankinta, käyttö ja opastus
• Tekonivelkuntoutus Amputaatiokuntoutus

Fysioterapia • Toimintaterapia • Hieronta • Jalkaterapia
- samalla reissulla laitoksessamme

PIRKANMAAN ERIKOISKUNTOUTUS OY

• Itsenäisyydenkatu 2, 33100 TAMPERE • puh 03-3126 0300 • 
• www.erikoiskuntoutus.com •
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Maailma on ihmeitä täynnä ja 
yksi pieni ihme lienee sekin, 

että RAY myönsi hyvin nuorelle yh-
distyksellemme projektirahoituk-
sen kolmevuotiseen PIRKANMAAN 
HOITO-VELJET -projektiin. Siitä 
meidän pitää olla onnellisia, joskin 
se samalla tuo tullessaan erilaisia 
velvollisuuksia. Kyseinen projekti tu-
lee pikkuhiljaa meille kaikille tutuk-
si, mutta yhdistyksemme jäsenistöl-
le ja muillekin lukijoille lienee pai-
kallaan, että kerron jotain itsestäni 
aloitettuani projektipäällikön teh-
tävässä 9.5.2011. Virallisissa pape-
reissa tuota sanaa on kai käytettävä, 
mutta mieluummin luonnehtisin it-
seäni hanketyömieheksi. Kaksi muu-
ta henkilöä aloittavat projektissa 
vuoden 2012 alussa, minkä jälkeen 
he vuorostaan kertonevat itsestään.

 Taustaltani olen paikkauskolli-
sesti koko viisikymmenvuotisen ikä-
ni kaiken aikaa Tampereella asunut 
mies. Joitain ihan pieniä syrjähyppy-
jä on tullut tehtyä, mutta viis niistä.
 Koulutukseltani olen vuonna 
1987 Tampereen yliopistosta aikuis-
kasvatuksen koulutusohjelmasta val-
mistunut kasvatustieteiden maisteri. 
Sen jälkeen olen suorittanut organi-
saatiokonsulttien koulutusohjel-man 
Helsingin yliopiston Vantaan täyden-
nyskoulutuslaitoksessa 1996. Yhteis-
ten aineiden opettajaksi valmistuin 
Jyväskylän Ammattillisesta Opet-
tajakorkeakoulusta 2003. Sen jälkeen 
olen täydentänyt opintojani mm. Eri-
tyiskasvastuksen ammatillisilla eri-
tyisopinnoilla Tampereen Amma-
tillisessa Opettajakorkeakoulussa 
2005. Vielä haluan poimia joukos-

Mies kansankynttilänä,
kastematona ja lohena

Pirkanmaan Hoito-Veljet 
-projektin hanketyömies esittäytyy
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ta Omaishoitajat ja Läheiset -liiton 
Voimapuu ryhmänohjaajakoulutuk-
sen 2010.
 Työhistoriaa on kertynyt suunnil-
leen 1980 -luvun puolivälistä lähtien 
siis suurin piirtein 25 vuotta. Olen 
toiminut koulutusalalla varsin erilai-
sissa tehtävissä. Aluksi toimin usei-
ta vuosia luokanopettajan tehtävis-
sä eli siis kansankynttilänä, kunnes 
siirryin tutkimus- ja hallintotehtä-
viin joiksikin vuosiksi. Sen jälkeen 
toimin verraten pitkään itsenäisenä 
konsulttina ja kouluttajana ennen 
muuta laajoissa ja pitkäkestoisissa 
työyhteisön kehittämishankkeissa 
Tampereen kaupungin organisaa-
tioissa. Erään vertauksen mukaan 
konsultti on ikäänkuin maaperää 
möyhentävä kastemato organisaa-
tiossa. Projektit saivat merkittävää 
osarahoitusta kansallisista ohjelmis-
ta (TYKE ja Jaksamisohjelma). Lisäk-
si pienyritykseni toimi konsulttina 
ja kouluttajana muutamissa lähin-
nä esimiehille suunnatuissa koulu-
tusohjelmissa. Näihin tehtäviin si-
sältyi runsaasti erilaisten ihmisten 
kohtaamisia joskus hankalissakin ti-
lanteissa.
 Äitini siirryttyä Taivaan Kotiin elä-
mäni muuttui melko radikaalisti. 
Ajoin vapaaehtoisesti yritystoimin-
tani alas ja ryhdyin toimimaan par-
kinsonintautia sairastavan isäni 
omaishoitajana syksystä 2004 alka-
en hankkien samalla aivan erilais-

ta ja arvokasta elämänkokemusta 
täydentäen siinä rinnalla aika ajoin 
koulutustani. Statukseni muuttui 
siis melkoisesti. Olen vanhempieni 
ainoa lapsi, ja suku on muutenkin 
kovin pieni, joten lopulta vaihtoeh-
toja ei juurikaan ollut. Vaikka vaihto-
ehdot olivat siis vähissä ja taloudel-
liset menetykset huomattavia, en ole 
valintaani katunut. Omaishoitajuu-
teni päättyi virallisesti 28.5.2011, jol-
loin isäni liittyi äitini, vanhempiensa 
ja muiden läheisten seuraan TAYS:
ssa keuhkokuumeen ja verenmyr-
kytyksen seurauksena. Sitä ennen 
olin juuri ehtinyt saamaan virallisen 
omaishoitajuuden statuksen Tampe-
reen kaupungin myönnettyä omais-
hoidon tuen takautuvasti melkein 
kahden vuoden ajalta Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuden päätöksen an-
siosta.
 Muodikkaasti sanoen haastavas-
ta elämäntilanteestani huolimatta 
elämääni on mahtunut sentään vä-
hän muutakin. Jossain välissä olen 
ehtinyt harrastustenkin pariin. Niistä 
haluan mainita ulkoilun, hengelliset/
henkiset ja yhteiskunnalliset asiat eli 
maailman parantamisen ja valta-
virta-ajattelun kyseenalaistamisen. 
Lohi tunnetusti ui vastavirtaan. Totta 
kai pitää vielä penkkiurheilukin mai-
nita. Sitä en harrasta pelkästään tele-
vision ääressä, vaan Tammelan stadi-
on ja Hakametsän jäähalli ovat tuttuja 
paikkoja ja tuleepa joskus poikettua 



jäsenlehti nro 5 • syksy 2011  

11

Kalevan ja Pyynikin palloiluhallei-
hinkin. Rehellisyyden nimissä on 
sanottava, että sosiaalisten verkos-
tojen pienentyminen on tuttu juttu 
minullekin niin monen omaishoita-
jan tavoin. Tässä uudessa tilantees-
sa jaan monen samassa tilanteessa 
olevan omaishoitajan kanssa tunteen 
tyhjän päälle jäämisestä. 
 Unelmoin harmonisemmasta 
maailmasta, jossa ihmiset ottaisivat 
nykyistä paljon enemmän huomioon 
toisensa ja ympäristönsä. Niinikään 
toiveissani on maailma, jossa yhä 
useammat heräisivät kyseenalaista-
maan viimeisimmät noin 20 vuotta 

vallinneen valtavirta-ajattelun. Halu-
an asettua aidosti ihmisten rinnalle, 
auttajaksi ja kuulijaksi, ohjaten avun 
lähteille.
 Lopuksi haluan vielä kertoa pari 
mieluista mottoa elämälle:
”Mikä tekee elämästä elämisen arvoi-
sen? Tiedon etsintä, rakkaudenkaipuu 
ja vähempiosaisten auttaminen.”
 Bertrand Russell
”Mitä ihminen tarvitsee elääkseen? 
Parit housut, kalsarit, yhden puseron, 
talvipusakan, kintaat, lätsän päähän, 
vähän ruisleipää, silakkaa, perunaa ja 
lämpimän asunnon.”
 Pentti Linkola

Yhdessä hyvä tulee.

www.op.fi/tampere

UPEITA KANKAITA 
KAIKKEEN

JA
SISUSTUSTEKSTIILIEN 

OMPELUPALVELU

KANGASKAUPPA
TEKSTIILI FIHL

SAMMONKATU 43

 33540 TAMPERE

(03) 253 3828
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Kuten aina, niin tällekin PIONIn 
retkelle 14.8.2011 oli tilattu kau-

nis sää, josta sai nauttia 20 henkilöä. 
Lähtö tapahtui Vanhan kirkon edes-
tä Tampereelta. Valkea koskilaiset 
ottivat tietysti ennakkoa ja pääsivät 
matkaan jo puoli yhdeksältä, josta 
kiitos järjestäjille, ettei tarvinnut läh-
teä muilla kulkuvälineillä, vaan pää-
si samalla autolla lähes kotirappu-
silta. Viisi valkeakoskilaista sai ottaa 
varaslähdön. Valitettavasti vain vii-
si, tuplatenkin olisi hyvin mahtunut 
matkaan.
 Vanhalta kirkolta matka suuntau-
tui Ylöjärven kautta Hämeenkyröön, 

PIONIN KESÄRETKI 
HÄMEENKYRÖÖN

Frantsilan Kehäkukan pihaan. Ylöjär-
veltä oli tullut vielä kaksi retkeläistä 
mukaan. Kehäkukas sa siirryimme 
– ainakin osa – myymälän puolelle. 
Muutamat meistä tietysti kahviham-
paan kolotuksen ehkäisyyn. Sitten 
katselimme valokuvanäyttelyä. Oli 
enempi tai vähempi paljasta pintaa-
kin, joka sykähdytti ainakin miehistä 
sydäntä. Myymälän puolella oli kau-
pan monenlaisia yrttejä sekä myös 
hajusteita erilaisina öljyinä. Löytyi 
hunajaa, mehiläiskennoja, erilaisia 
teoksia yrteistä ja postikortteja. Heti 
eteisessä oli hiottuja ja hiomattomia 
koristekiviä, onnenkiviä, erilaisia nik-
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kelittömästä hopeasta tehtyjä koru-
ja, erityisen koristeellisia ranneko-
ruja. Kaikkea ei varmaan tullut edes 
nähtyä. Suositeltava paikka käydä 
vaikkapa vaan kahvilla.
 Ilman akateemista varttia, siis vain 
10 minuuttia myöhässä pääsimme 
MS Purimolla vesille. Ensimmäisenä 
avautui Kirkkojärvi, jonka maisemat 
ovat Suomen luontoa parhaimmil-
laan. On matalia rantoja kuin myös 
jyrkkiä kalliorantoja. Löytyi tuleentu-
nutta viljaa kantavia peltoja, myös 
marjatilojen monia satoja pensaita 
käsittäviä peltoja. Mökkejä tietysti 
löytyi rannoilta jokaiseen makuun, eri 
tyylisiä ja kokoisia. Löytyi myös mo-
nen mallisia omakotitaloja kuin myös 
kartanoita tai ainakin sen mallisia 
suuria rakennuksia.
 Järvialueita olivat Mahnalan selkä 
ja Kallioisten selkä. Viimeisenä, jon-
ka rannalla keskimatkan krouvi Siuro 
Nokialla, oli Jokisen järvi. Matkalle 
sijoittui myös muutama salmi, joista 
yksi oli todella ahdas. Laivan kylkien 
ja kivien väliin jäi matkaa vain pari 
metriä. Kunnia kuuluu laivapäällikkö 
Sepolle, ettei tarvittu kertaakaan pe-
lastusliivejä ja sandaalitkin säilyivät 
täysin kuivina. Siuroon päästyäm-
me olimme jo, kuten kippari lupasi-
kin, saaneet aikataulun kiinni. Jäi pa-
rikymmentä minuuttia aikaa käydä 
maissa testaamassa kävelykuntoa. 
Ei tuntunut jalat huojuvan mihin-
kään suuntaan, vaikka Mahnalan se-

lällä kävikin aallokko jonkinmoisena. 
Tuuli pääsi sopivasti käymään selän 
takaa koko pituudelta. Menomatkaan 
kuului vielä Konemestarin kiusaus, 
joka haettiin seisovasta pöydästä. Se-
kin kiusaus oli siis ohi, kun lautanen 
oli tyhjä.
 Tulomatkalla päällikkö Seppo esit-
teli merkille pantavia paikkoja ran-
noilla. Oli Linnavuoren tehdasta ja 
Purso Oy:tä... Myös tunnettujen suo-
malaisten mökkejä ja muita asutuk-
sia. Löytyi myös Murhasaari, joka ny-
kyään on kuitenkin niemi, koska sen 
toinen ranta on täytetty maalla, siis 
toinen salmi on tukittu.
 Siurosta tuli mukaan vielä uusia 
matkustajia, parilla oli polkupyörät-
kin mukana. Nekin mahtuivat hyvin 
laivaan. Laivassa oli myös yläkansi, 
jonne pääsi takaa eli ahterin puolel-
ta. Yläkansi oli katoton, vain kaitei-
den ympäröimä irtotuoleilla istutta-
va nyrkkeilykehän tapainen, kylläkin 
suorakaiteen muotoinen alue. Me-
nomatkalla siellä taisi olla enemmän 
väkeä kuin alakannella katon alla. 
Olimme Frantsilan rannassa aika-
taulun mukaisesti, ja siellähän olikin 
lähes saman verran henkilöitä odot-
tamassa laivan paluumatkaa.
 Näin jälkeenpäin voi sanoa, että 
todella UPEETA koko retki. Varmaan 
jokainen mukana ollut yhtyy kiitok-
siin, jotka osoitamme Aarre Alaselle 
ja Pertti Lahdelle.
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PioniSANAISAT -runoryhmä
Kokoontuu kerran kuukaudessa 

lauantaisin 8.10., 12.11., ja 10.12. klo 14-16
Paikka: Hämeenpuisto 16 B, Tampere (alakerran kokoushuone)

Runoryhmä on toiminut keväästä 2009 alkaen. Ryhmän vetäjänä 
toimii Raija Naumanen. Tämän syyskauden ensimmäisessä 

kokoontumisessa runoja esittää Inkeri Syvänen.

Lisätiedot: 
Raijalta puh. 0400 729 353 

tai Anneli Saloselta puh. 050 524 8414
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Pirkanmaan Omaishoitajat - PIONI ry. järjestää viiden illan illan pituisen 
opintojakson kaikille muistisairaiden läheisille ja omaisille. 

Kouluttajana toimii KM Hillervo Pohjavirta. 

Koulutuksen sisältö on seuraava:

1. Tutustuminen ja dementian oireet. Miten muistihäiriö alkaa? Kuka dementoituu? 
Onko ennaltaehkäisykeinoja? Muistihäiriöisen maailma: 

Miltä tuntuu, kun muisti pettää?
keskiviikkona 18.1.2012 klo 17-19.30

2. Arvostava arki. Millaisia käytösoireita muistamattomilla on? Mitä empatia 
tai sosiokulttuurinen innostaminen tarkoittavat? TunteVa -menetelmän pe-

rusajatus. Miten suhtautua muistamattomaan?
keskiviikkona 25.1. klo 17-19.30

3. TunteVa -menetelmä: tekniikoita ja niiden kokeilua. 
Miten TunteVa -ryhmä toimii?
keskiviikkona 1.2. klo 17-19.30

4. Tutustumiskäynti dementiahoitokotiin.
keskiviikkona 8.2. klo 17-19.30 tai erikseen sovittavana aikana

5. Selviytymiskeinoja: Edellisen kerran vierailun purkaminen, 
muistamattomien palvelut, omaisten selviytymiskeinot, 

muistamattoman juridinen asema ja oikeudet.
keskiviikkona 15.2. klo 17-19.30

Yhdistyksen toimitiloissa pidettävän kurssin hinta on 20 e. 
Ilmoittautumiset 11.1.2012 mennessä,

 puh. 044 377 7174 tai pioniry@gmail.com.

Koulutus järjestetään yhteistyössä OK -opintokeskuksen kanssa.

ELÄMÄÄ MUISTISAIRAAN 
RINNALLA 

-kurssi
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Vanhempiensa ainoista lapsista 
on olemassa monenlaisia kä-

sityksiä ja tarinoita. Itselläni on asi-
asta 50 vuoden kokemus, enkä ole 
löytänyt vastausta vieläkään. Nuo-
rempana en sisaruksia juurikaan 
kaivannut, mutta nyt keski-iässä aja-
tukset ovat muuttuneet. Ajatuksia 
ja etenkin taakkoja kun olisi tunne-
tusti hyvä jakaa. Kun suku ylipään-
sä on pieni, ja omaishoitajalle omi-
naiseen tapaan sosiaaliset verkostot 
ovat muutenkin suppeat, on tyhjästä 
paha nyhjästä. Onneksi kuitenkin on 
keksitty vertaistukitoiminta tätä auk-
koa täydentämään. Siitä PIONI on 
mainio esimerkki.
 Ainoan lapsen elämä muuttui 
verraten radikaalisti noin seitsemän 
vuotta sitten, kun äiti melko odotta-
matta siirtyi Taivaan Kotiin sydänli-
hastulehduksen seurauksena. Vä-
hän aiemmin isällä oli diagnosoitu 
parkinsonintauti. Niinpä ajoin va-
paaehtoisesti lähinnä työyhteisön 
kehittämiseen keskittyneen konsul-

Isä, poika 
ja partneri Parkinson

tointi- ja koulutusalan yritykseni 
alas. Yrittäjästä tuli freelancerkou-
luttaja/opiskelija/työtön - ja ennen 
kaikkea omaishoitaja. Toki väljästi 
tulkiten olin jo aiemminkin toiminut 
vanhempieni omaishoitajana, mut-
ta nyt tilanne oli ihan toinen. Lähio-
maisten harvalukuisuuden vuoksi 
todelliset vaihtoehdot olivat vähis-
sä. Aluksi en vielä tuossakaan vai-
heessa ymmärtänyt olevani omais-
hoitaja, mutta vähitellen silmät avau-
tuivat ja jossain vaiheessa polku johti 
PIONI:n ukkoryhmään.
 Mutta millaista sitten on ollut 
isän, pojan ja partneri Parkinsonin 
arki ja pyhä? Tiivistetysti sanottuna 
se on kuvattu aika hyvin Tampereen 
kaupungin omaishoidon tuen perus-
tason kriteereissä. 17.5.2011 asti isä 
tuli siis toimeen yksin useita tunteja 
päivässä, eikä yleensä tarvinnut hoi-
toa öisin. Käytännössä monenlainen 
jatkuva ohjaus, opastus ja valvonta 
oli kuitenkin tarpeen. Lääkkeet ei-
vät mene itsestään suuhun, ja niin-
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pä niiden ottaminen ajallaan joskus 
unohtuikin. Taudille ominainen vapi-
na ja jäykkyys saatiin lääkityksellä jo 
varhaisessa vaiheessa melko hyvin 
kuriin sormia lukuunottamatta. Hie-
nomotoriikkaa vaativat monet päivit-
täiset askareet onnistuivat näin ollen 
korkeintaan ”sinne päin tai suurin 
piirtein”. Jokainen voi kokeilla, mi-
ten kengännauhojen solmiaminen, 
napittaminen, pukeutuminen muu-
tenkin, syöminen, tiskaaminen yms. 
onnistuu jääkiekkohanskat käsis-
sä. Heikko pikamuisti tuotti tieten-
kin ongelmia. Yksi hankalimmista 
piirteistä oli passiivisuus, joka on jo 
perityssä luonteessa ja korostui sai-
rauden myötä. Moni homma hoitui, 
kunhan joku ohjasi, opasti, sanoi 
tai suorastaan käski. Luonnollisesti 
kaikenlainen asiointi kuten kaupas-
sakäynti, ruoanlaitto ja asianmu-
kainen tarjoilu, pyykinpesu ja kaikki 
muut kotitalouteen liittyvät askareet 
kuuluivat tällaisessa kuviossa pojan 
tehtäviin. Ei siis vaadi paljonkaan 
mielikuvitusta, kun ymmärtää, että 
kaikkeen edellä kerrottuun vierähtää 
useampi tunti päivässä. Ihan tarkoi-
tuksenmukaisuuden vuoksi yötkin 
tuli usein vietettyä isän luona, vaik-
ka se ei hoidollisista syistä olisikaan 
ollut tarpeen.
 Joku varmaan kysyy, miksemme 
ole hankkineet ulkopuolista koti-
apua? Kysymys on ymmärrettävä, ja 
vastaus löytyy vaikkapa Tampereen 

yliopiston melko tuoreesta tutki-
muksesta Arki, apu ja palvelut. Pal-
velumaksut ovat aivan liian kalliita. 
Jopa keskitason eläkkeestä hupenee 
niihin helposti puolet. Äkkiä menee 
housut, henkselit ja vyö.
 Joku toinen varmaan kysyy, mik-
si emme ole hyödyntäneet kotitalo-
usvähennystä? Valitettavasti ostetut 
palvelut täytyy joka tapauksessa en-
sin maksaa normaalisti, ja vähennys 
hyvitetään sitten aikanaan verotuk-
sessa. Mielestäni kotitalousvähen-
nys  ja varsinkin palvelusetelit ovat 
vain osa uusliberalistista ulkoista-
mis- ja yksityistämiskehitystä ja uut-
ta julkishallintoa (New Public Ma-
nagement - NPM). Paljon parempi 
vaihtoehto olisi antaa kunnallista 
kotiapua ilmaiseksi tai muodollis-
ta korvausta vastaan tietyt kriteerit 
täyttäville henkilöille. Toteutuminen 
lienee yhtä kaukana kuin esimerkik-
si 900 euron perustulo, mutta haa-
veilla kai sentään saa. Eriarvoisuus 
ei siis ole pelkästään tulevaisuuden 
uhkakuva vaan elää ja voi hyvin yh-
teiskunnassamme paraikaa.
 Edellä olen koettanut edes hie-
man pukea sanoiksi yhden omaishoi-
tajan ja hoidettavan arkea ja pyhää. 
Moni löytää siitä varmaan paljonkin 
tuttuja piirteitä, mutta hyvin monel-
la olosuhteet ovat paljon rankempia. 
En tiedä, voinko täydellisesti yhtyä Ta-
pio Rautavaaran lauluun ”Päivääkään 
en vaihtaisi pois”. Tekemääni valin-
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taa en kuitenkaan ole hetkeäkään 
katunut huomattavista taloudellisis-
ta menetyksistä huolimatta. Jos oli-
sin tehnyt toisenlaisia ratkaisuja, 
omatuntoni muistuttaisi siitä jatku-
vasti, enkä voisi antaa itselleni kos-
kaan anteeksi. Sisäisen rauhan me-
nettäminen on liian kallis hinta.
 Hyvin moni omaishoitaja kokee 
olevansa sidottu elämäntilanteeseen-
sa. Sosiaaliset verkostot ovat vähen-
tyneet ja ihminen eristäytyy tai usein 
eristetään omaan pieneen ruutuunsa. 
Yksinäisyys ja yksin asioista vastaa-
minen sävyttää monen omaishoita-
jan elämää, enkä ole tässä mielessä 
poikkeus. Hoidettavan todellisuutta 
puolestaan sävyttää riippuvuus toi-
sesta ihmisestä. Näin tosiaan on, 
mutta pieneksi lohduksi haluan täs-
sä välittää Tarmo Palosen aforismin: 
”Jos väität olevasi vapaa, olet luulo-
jesi vanki.” Kysyä tosiaan sopii, kuka 
meistä on viime kädessä vapaa?
 Edellä mainitsin, että homma toi-
mi kuvatulla tavalla 17.5.2011 asti. 
Silloin isäni joutui  TAYS:n gastroen-
terologiselle osastolle todennäköises-
ti nivustyrien aiheuttamien maha-
ongelmien takia. Myös sitkeä hen-
gitystietulehdus vaivasi samanaikai-
sesti. Monia kysymyksiä  ja ihme-
tyksiä herättäneiden vaiheiden jäl-
keen hän siirtyi äitini, isovanhem-
pieni ja muiden läheisten seuraan 
28.5.2011 klo 4.20 keuhkokuumeen 
ja verenmyrkytyksen seurauksena. 

Valitettavasti haluan rehellisesti ja 
realistisesti todeta, että yleisenä lin-
jana hoidossa tuntui tälläkin kertaa 
olevan ”siitä yli, missä aita on ma-
talin”. Rohkenen väittää, että toi-
senlaisilla ratkaisuilla omaishoita-
juuteni jatkuisi yhä entiseen tapaan. 
Prosessi kuitenkin jatkuu edelleen, 
sillä yllättäen kävi ilmi asia, mikä tu-
lee epäilemättä yllätyksenä monel-
le muullekin. Potilaslain 13§ 3 mom 
5 kohdan takia lähiomainen saa po-
tilaskertomuksen vain, jos on syytä 
epäillä perinnöllistä sairautta tai hoi-
tovirheitä. Koska tässä tapauksessa 
on aihetta epäillä viimeksi mainit-
tua, jouduin pyytämään  potilasker-
tomuksen sitä varten tarkoitetul-
la lomakkeella. Lopulta posti toi 13 
-sivuisen aineiston, jonka analysoin-
nissa ja suomentamisessa (lääketie-
teellistä, latinankielistä sanastoa on 
todella runsaasti) vierähtääkin mel-
koinen tovi. Tietosuoja on toki hyvä 
asia, mutta jokaisella kolikolla on 
tunnetusti varjopuolensa.
 Lopuksi vielä pari sanaa jaksami-
sesta, jota tuskin voi liiaksi koros-
taa. Jokaisella meistä on toivotta-
vasti omat voimanlähteemme. Itse 
olen jaksanut päivästä toiseen muo-
dostamalla isän, pojan ja partneri 
Parkinsonin triosta kvartetin, jossa 
neljäntenä ja tärkeimpänä jäsenenä 
on Pyhä Henki, joka on Lohdutta-
jamme ja Auttajamme, merkki Ju-
malan läsnäolosta. Tällaisessa elä-
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mäntilanteessa, kun omaishoitaja 
tuntee jääneensä ikäänkuin tyhjän 
päälle sekä menettäneensä huomat-
tavan osan elämänsä sisällöstä ja 
tarkoituksesta korostuu voimanläh-
teen merkitys entisestään. 
 Aino Suhola on sanonut, että 
tarvitsemme reppahousuevanke-
liumia emmekä mitään täydellis-
ten zumbaa. Olkoon tämä isän, po-
jan ja partneri Parkinsonin pieni 
reppahousuevankeliumi ja samalla 
vaatimaton kunnianosoitus isäni ja 
yhdistyksemme jäsenen Matti Valde-
mar Lahden elämäntyölle!

Pertti Lahti isänsä Matti Lahden kanssa.

PioniYHDESSÄ -vertaisryhmä
Ryhmä kokoontuu 

kuukauden viimeisenä tiistaina klo 14-16 seuraavan kerran 25.10. 
Paikka: Hämeenpuisto 16 B, alakerta

Tämän syksyn ryhmä on muotoutumassa, joten voit vielä tulla mukaan. 
Vertaisryhmässä voit saada tietoja omaishoidon ongelmien 

ratkaisumahdollisuuksista ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä 
turhia selittelemättä.

Seuraava kokoontuminen aloitetaan kyselytunnilla.
Ryhmää kokoaa omaishoitaja, FM Anneli Salonen, 

jolta saa myös lisätietoja.

Sähköposti: salonenanneli@suomi24.fi 



 jäsenlehti nro 5 • syksy 2011

24

Ma 21.11. klo 17-19 ohjelmallinen ilta
Ikaalisten Omalla Tuvalla, Teinintie 4-6.
Paikalla kansanedustaja Leena Rauhala.

Lisäksi laulua ja musiikkia sekä kahvitarjoilu.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

To 24.11. klo 17-19 Valkeakosken seurakuntatalolla,
Valkeakoskenkatu 27. 

Projektityöntekijä Outi Pesonen
(Tampereen Kaupunkilähetys ry./Parisuhdepysäkki)

kertoo aiheesta omaishoito & parisuhde sekä esittelee
samalla Parisuhdepysäkin toimintaa.Lisäksi ohjelmassa on

musiikkia ja kahvitarjoilu. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Omaishoitajaviikon tilaisuudet
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Maanantaisin klo 16.15 - 17.45
• 24.10.
• 14.11.
• 12.11.
Paikka: Ehtookoto Katepalintie 9 
LEMPÄÄLÄ
• Raamatun tutkimusta,
 keskustelua, rukousta jne.
Lisätietoja: 
Leena Laine, p. 050 583 2334 ja
Markku Laine p. 050 592 6916

IKAALISTEN vertaistukiryhmä
• perjantaina 28.10. klo 17,
 kansanedustaja Lea Mäkipää
• torstaina 17.11. klo 17,
 vanhustyön johtaja Marianne  
 Viitasalo-Männistö
• tiistaina 29.11. klo 17 
 aiheena omaishoitajan
 jaksaminen
• joulukuun kokoontuminen
 sovitaan yhdessä
Paikkana Ikaalisten OMA TUPA, 
Teinintie 4-6
Lisätietoja: 
Aarre Alanen, p. 040 839 0336

VALKEAKOSKEN vertaistukiryhmä
• kuukauden ensimmäisenä
 tiistaina klo 17

Omaishoitajien HENGELLINEN ryhmä

Paikka: Asumispalvelusäätiö Aspa 
Honkiniementie 20
Lisätietoja: Markku Leinonen,
p. 044 968 2130

TAMPEREEN ukkoryhmä
Kokoontuu kerran kuukaudessa 
torstaisin seuraavasti:
• 13.10 klo 17 
 Pirkanmaan Hoito-Veljet -
 projektin aloitustilaisuus   
 Sammon Keskus-lukion
 auditoriossa
• 10.11. klo 17 Miestenviikon
 tunnelmissa, Miessakit ry:n
 edustaja kertoo yhdistyksen
 toiminnasta
• 1.12. Pikkujouluisissa
 tunnelmissa
• 5.1. aihe päätetään myöhemmin
• 9.2. aihe päätetään myöhemmin
• 8.3. aihe päätetään myöhemmin
Alustavan suunnitelman mukaan 
talven ohjelmaan kuuluu mm.
tutustuminen Tampereen 
Aluepelastuslaitoksen toimintaan
ja Omaiset Mielenterveystyön 
Tukena ry:n toimintaan
etenkin miesnäkökulmasta.

Kokoontumispaikoista ym. 
kannattaa tiedustella
Aarre Alaselta p. 0408390336
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kutsu
SYYSKOKOUKSEEN

Sääntöjen mukainen syyskokous pidetään 

keskiviikkona 30.11.2011 klo 17
 yhdistyksen toimitiloissa 

Hämeenpuisto 16 B, 33210 Tampere. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

PIONI ry. kutsuu jäsenensä ystävineen TTT:n 110 -juhlavuoden 
juhlanäytelmään ANNA LIISA suurelle näyttämölle 

keskiviikkoiltana 25.1.2012 klo 19. 
Minna Canthin viimeiseksi näytelmäksi jäänyt Anna Liisa on yksi 

Suomen esitetyimpiä teoksia, joka on saanut yli 70 ensi-iltaa 
ammattiteattereissa. Anna Liisa oli uuden TTT:n avajaisnäytelmä 27.9.1901. 

TERVETULOA katsomaan voimakasta ja tunteita herättävää 
näytelmää nyt uutena kotimaisena musikaalina, jonka ohjauksesta 

ja sovituksesta vastaa Sirkku Peltola. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia.

35 e hintaisia lippuja voi tiedustella hallituksen jäseniltä ja toimistolta 
puh. 044 377 7174. Sitovat varaukset 18.1.2012 mennessä. 

Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.

PIONI -perheen teatteri-ilta: 

ANNA LIISA 
keskiviikkona 25.1.2012 klo 19.00 

TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERISSA
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YHTEISTYÖSSÄ:
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry.
Pirkanmaan Omaishoitajat - PIONI ry.
Tampereen Seudun Omaishoitajat ry.

Aika: Joka toinen keskiviikko 
klo 16.30 - 20.00 26.10. - 7.12.2011, 
yhteensä 16 tuntia

Paikka: Tampereen Seudun 
Omaishoitajat ry:n toimitila, 
Mustanlahdenkatu 20

Kenelle: Pirkanmaan alueella asu-
ville henkilöille, joiden lähipiirissä 
on sairastuneita tai vammautunei-
ta henkilöitä. Valmennus on osan-
ottajille maksuton. Valmennukseen 
haetaan viimeistään 20.10.2011 eril-
lisellä hakulomakkeella, joita saa yh-
distyksemme toimistolta.

OHJELMA:
Jokaisen kokoontumisen ohjelma 
toteutetaan kahdessa 1,5 tunnin jak-
sossa, joiden välissä on kahvitauko. 
Osanottajien toivotaan olevan läsnä 
jokaisella kerralla.

Keskiviikko 26.10.  
OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Keskiviikko 09.11.
OVET AUKI YHTEISKUNTAAN

Keskiviikko 23.11.
OMAT OVENI

Keskiviikko 07.12.
OVET UUDELLE POLULLE

OVIA 
OMAISHOITAJAN ARKEEN 

- omaishoitajavalmennus Tampereella

LISÄTIETOJA
Pertti Lahti p. 044 377 7174 

tai pioniry@gmail.com
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kutsu
 JOULUJUHLAAN

Torstaina 8.12.2011 klo 17 
Lempäälän Ehtookodossa Katepalintie 9.

Jouluista ohjelmaa, ruokaa ja yhdessäoloa. 

Ilmoittautumiset: 
Jaana Holm puh. 050 386 3372 tai jaana.holm@ehtookoto.fi , 
Aarre Alanen puh. 040 839 0336 tai aarre.alanen@pp.inet.fi .

Aarre Alanen, puheenjohtaja
Itsenäisyydenkatu 23 A 15
33500 Tampere
p. 0408390336
aarre.alanen@pp.inet.fi 

Jaana Holm, varapuheenjohtaja
Kaakkolammintie 13
37630 Valkeakoski
p. 0503863372
jaana.holm@ehtookoto.fi 

Eine Aureusva
Rantaniementie 10
36100 Kangasala
p. 0405353920 ja 03 3647706

Tiina Holm
Lapinniemenranta 16 A 19
33180 Tampere
p. 0405792138
tiina.holm@tamperelainen.org

Anneli Salonen
Simppoonkatu 7 C 18
33230 Tampere
p. 0505248414 ja 03 2140442

Veikko Vepsäläinen
Ali-Huikkaantie 21 F 72
33560 Tampere
p. 0443563942 ja 03 3563942
veikko.vepsalainen@gmail.com

Pertti Lahti, 
hallituksen ulkopuolinen sihteeri
Muroleenkatu 6 B 21
33720 Tampere
p. 0505967292

PIONIN HALLITUS 31.12.2011 ASTI
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Etsimme jatkuvasti uusia VAPAAEHTOISIA mukaan toimintaamme. 
Voit auttaa:

   • keittämällä kahvia
   • leipomalla pullia

   • ideoimalla virkistys- ym. toimintaa
   • lehden tekemisessä ja muussa tiedottamisessa

   • kutomalla sukkia tai tumppuja
   • virkkaamalla pannulappuja
   • esiintymällä tilaisuuksissa

   • olemalla mukana myyjäisissä, messuilla yms.
   • jne. jne. jne.

Kaikenlainen pienikin apu on arvokasta. 
Ota yhteyttä pj. Aarre Alaseen puh. 040 839 0336 

tai toimistoomme puh. 044 377 7174.

• • • •
Lisäksi haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme vastaamaan 
paremmin jäsentemme tarpeita ja toiveita. Keskiaukeamalla on 

kyselylomake. Ole ystävällinen ja vastaa kyselyyn ohjeiden mukaan, 
taita lomake keskeltä ja sulje puoliskot nitomalla ne yhteen ennen 

postittamista. Et tarvitse postimerkkiä.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry. PIONI

Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa 2012. 
Muistathan seurata myös Aamulehden toimintakalenteria ja www.pioniry.fi .

HUOM!!!!!!





Luvan saaja:
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Myöntäjä:
Pirkanmaan Poliisilaitos /
Sastamalan Poliisiasema
Luvan nro ja myöntämisajankohta: 
8330/013/2011 2.9.2011
Toimeenpanoaika: 
05.09.2011 – 14.08.2012
Toimeenpanoalue: Pirkanmaa

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

Silloin lahjoitus käytetään Ikaalisten 
Omaishoitajien toimintaan.

Kunnat
Pirkanmaalla on 22 kuntaa, joista 11 on kaupunkeja.

1. Akaa (kaupunki) 2. Hämeenkyrö 3. Ikaalinen (kaupunki) 4. Juupajoki 5. Kangasala 6. Kihniö 
7. Lempäälä 8. Mänttä-Vilppula (kaupunki) 9. Nokia (kaupunki) 10. Orivesi (kaupunki) 

11. Parkano (kaupunki) 12. Pirkkala 13. Punkalaidun 14. Pälkäne 15. Ruovesi 16. Sastamala 
(kaupunki) 17. Tampere (kaupunki) 18. Urjala 19. Valkeakoski (kaupunki) 20. Vesilahti 

21. Virrat (kaupunki) 22. Ylöjärvi (kaupunki) 

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




