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PuheeNjOhtajaN Palsta

Aarre Aarne Alanen
Omaishoitaja, puheenjohtaja

Tuli sähköposti Stm:ltä. Viime perjantai-
na. Luin  sen tarkkaan. Mietin, itkeäkkö, 
nauraakko, ollakko   vihainen kaikkien 
Omaishoitajien puolesta. Olin näitä kaik-
kia. Tuli tieto vuoden 2017 hoitopalkki-

oista. Palkkionkorotukset olivat alimmassa luokassa  4.51 
eur ylimmässä luokassa 9.03 eur. Moni Omaishoitaja var-
maankin miettii, mihin  tulevan summan sijoittais?

1.7.16 tuli voimaan Omaishoitajalakiin muutoksia. 
Mutta missä viipyy kaikkein oleellisimmat osiot KO-
HO-työryhmän loppuraportista? Hyvinvointi- ja terve-
ystarkastukset, koulutus, valmennus, vapaita koskevat 
uudistukset ym. tulivat lakiin. Tammikuusta 2017 al-
kaen tulemme kertomaan jokaisessa  PIONI-PERHEEN 
vertaisryhmässä voimaan tulleista muutoksista.   Olen jo 
kysynyt omalta terveydenhoitajalta kolme kertaa, koska 
pääsen hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin. Hoitajan vas-
taus on ollut: ”En ole koskaan kuullutkaan.”

Omaishoitajan työtä tehdään Rakkaudella, lämmöllä 
olemalla läsnä, luona, lähellä 24/7 kauttaaltaan koko Suo-
menmaan. Määrä lisääntyy koko ajan. Mutta kaikki tu-
kitoimet, lainsäädäntö laahaa edelleenkin perässä. Pitäis 
tehdä jotain, jo on aika. Koska ne saadaan kokonaisuudes-
saan ajan tasalle? Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, 
RAHAA ON.

1.1.2017 tulee voimaan uudet ERVA-alueet, jonka mu-
kaan KELA:n kuntoutuspaikat Omaishoitajille määritel-

Omaishoitajaviikko on alkamassa. Ilma on pimeä, sateinen, sumuinen. 
Toivon valon, lumen tulevan.

lään. Pirkanmaa kuuluu TAYS-erva alueeseen. Monen 
Omaishoitajan toivoma Kankaanpää jää pois listoilta. Nyt 
kun Omaishoitajalomat ja-kurssit on julkaistu vuodel-
le 2017. Toivon, että mahdollisimman moni hakee näille 
KELA, RAY ja Lomaliittojen jaksoille. Kursseilta, lomilta 
saat voimaa, vertaistukee, se auttaa jaksamaan. Muista-
kaa pitää myös itsestänne huolta. Hakemuskaavakkeet 
pitää täyttää huolella ja B-lausunto pitää olla tehty pitkän 
kaavan mukaan, yksi, kaksi lausetta ei riitä. Hakemusten 
täytössä on saatavilla auttajia.

Teiskossa on uusin PIONI-PERHEEN vertaistukiryh-
mä. Tarvetta oli. Nyt Teiskolaiset Omaishoitajat saavat 
vertaistukea, tietoa monista Omaishoitajuuteen liittyvistä 
asioista. Pääsevät mukaan PIONI-PERHEEN monipuoli-
seen toimintaan.

PIONI-PERHEEN on ottanut omakseen yhä useampi 
Omaishoitaja Pirkanmaalla. Toiminta on monipuolistu-
nut ja kaikki mitä tehdään, tehdään Omaishoitajien par-
haaksi. Meillä on sellainen tekemisien meininki.

Yhdessä tehden saadaan enemmän aikaan. Kiitos PIO-
NI-Perheen omaisohjaajille, jotka vapaaehtoisesti ohjaa-
vat 17 ryhmää Pirkanmaalla. Kiitos kaikille SOTE-Sopan 
kärkihankkeessa mukana olleille mahtavasta työrupea-
masta. Nyt ei vielä päästy maaliin, mutta melkein. Työ jat-
kuu edelleen, kyllä se siitä. Omaishoitajuus on tärkeä asia. 
Kiitos kaikille PIONI-PERHEEN toiminnassa mukana 
olleille. Uudet tuulet puhaltaa monien yhteistyökumppa-
neiden kanssa.

KIITOS KAIKILLE KULUNEESTA 
VUODESTA 2016. JAKSAMISTA  VAATIVASSA 

TOIMEKSIANNOSSANNE. LÄMPÖÄ JA 
YHDESSÄOLON TUNNELMAA JOULUKSI 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2017.

Hyväntuulen terveisin:
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Tampereen pohjoispuolella 
Teiskossa, kohoaa Pirkan-
maalle tyypillisten maise-

mien ympäröimä mäki, jonka laella 
parhaalla paikalla sijaitsee Perhekoti 
Muistola. Jylhästä sijainnistaan huoli-
matta Perhekoti Muistola kutsuu as-
tumaan peremmälle.

PerhehOItO ON uusvaNhaa 
yhteIsöllIsyyttä
Minulla oli hieno mahdollisuus vie-
railla Perhekoti Muistolassa eräänä 
marraskuisena perjantaina. Perhehoi-
tokoti sijaitsee maaseudulla suuressa, 
vanhanmallisessa puutalossa. Saa-
vuin paikalle juuri aamukahvin aikaan 
ja takkia riisuessani vähän kuin sala-
kuuntelin, kuinka aamupalapöydän 
ääressä keskusteltiin hiivaleivästä. 
Vanhempi rouva kysyi, onko tämä sitä 
hänen leipomaansa rievää. Perhehoi-
taja katri koskinen vastasi, että se 
kyllä ehti jo loppumaan, mutta tämä-

PerhehOItOkOtI 
MuIstOla

kin on leivottu rouvan ohjeiden mu-
kaan. Pannukahvi tarjoiltiin vanhoista 
Arabian kupeista, ei mukeista kuten ei 
kuulukaan kahvia juoda ja joukkoon 
lorautettiin luomumaitoa. Jokaiselle 
kaadettiin useampi kuppi ja tehtiin 
voileipää leikkeleiden kera, kunnes 
kaikki olivat tyytyväisiä.

Aamupala-astioiden kadottua keit-
tiöön emännän toimesta, saapui sieltä 
kuorimaveitsiä, lautasia ja kulhollinen 
perunoita ja porkkanoita. Halukkaat 
saivat osallistua ruoanvalmistukseen 
samalla, kun Katri herätteli keskus-
telua entisajan valonlähteistä. Tuvan 
uunissa paloi tuli ja pöydällä loimot-
ti aito öljylamppu. Tämä kirvoitti-
kin vilkkaan keskustelun siitä, miten 
muinoin oli tapana kiivetä lampun 
luo katonrajaan lukemaan lehteä, kun 
muualla ei valo riittänyt. lehti luet-
tiin ääneen, jotta kaikki saivat kuul-
la uutiset kerralla. Toisessa kodissa 
juostiin kilpaa koulusta kotiin, kos-

ka ensimmäiset saivat hyvän valon 
läksyjentekoon aivan takan edestä. 
Välillä iltaisin takan edustalle majoi-
tettiin kulkuri, joista usein kiertävät 
saattoivat saapua yölläkin hissukseen 
tutulle paikalleen ja aamulla jatkoivat 
matkaansa. 

Askareiden jälkeen siirryttiin pirt-
tiin, jonne myös laitettiin valkea pe-
sään. Jokainen sai valita haluamansa 
istuimen sohvalta tai keinutuolista. 
lattialla pärekorissa oli asiakkaiden 
kerimiä värikkäitä matonkuteita. Per-
hehoitaja Katri oli valmistautunut 
muistelutuokioon varaamalla kuvia 
erilaisista kaivoista sekä kirjoitta-
malla lapuille vanhojen esineiden ja 
asioiden nimiä. Minulle sattui rove*, 
jonka onneksi tiesin. Muitakin tuttu-
ja sanoja oli joukossa, kuten rotinat* 
ja joppi*. äimä* sen sijaan oli minulle 
ennalta tuntematon käsite. Muiste-
lutuokion jälkeen oli vuorossa jump-
pa humpan tahtiin. Tässä vaiheessa 

TeKsTI Ja KUVaT: Wilma Karikko
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minun oli aika jatkaa matkaa, mutta 
jumpan jälkeen oli vuorossa yhteistä 
ruoanlaittoa, syömistä, kahvittelua 
ja lisää muisteloita. Asiakkaiden toi-
veiden mukaisesti Katrin tekemien 
lihapullien keralla tarjoiltiin muusia. 
Mahdollisuus vaikuttaa lounaaseensa 
tai osallistua sen tekemiseen ei ole 
itsestäänselvyys palveluita saavalle 
ikäihmisille.

PerhehOIta ja katrI 
kOskINeN kertOO 
MuIstOlasta Itse NäIN:
”Perhehoitokoti Muistolan tavoite on 
tukea ikäihmisten kotona asumista ja 
omaishoitajien jaksamista. Päiväper-
hehoito tarjoaa ikäihmisille kiireetön-
tä yhdessäoloa, pysyviä ihmissuhtei-
ta sekä mielekästä ja kuntouttavaa 
tekemistä, mikä mahdollistaa kotona 
asumisen mahdollisimman pitkään. 
Pienimuotoisena ja yksilöllisenä pal-
veluna se mahdollistaa hyvin kunkin 
asiakkaan toiveiden ja taustojen sel-
vittämisen ja niiden huomioimisen 
tekemisissä ja keskusteluissa. Jokai-

sen ikäihmisen omien voimavarojen 
esiintuominen on yksi tärkeimmistä 
tavoitteista. Perhehoitokoti Muistolan 
tavoitteena on tuoda jokaiselle ikäih-
misille onnistumisen ja ilon tunteita 
muistisairaudesta tai muista sairauk-
sista huolimatta.

Toiminta koostuu kiireettömästä 
yhdessäolosta ja yhdessä tekemisestä 
tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 
Perhehoitokoti Muistolassa muistelu 
on isossa osassa. Kodista löytyy pal-
jon vanhoja huonekaluja ja esinei-
tä, joita hyödynnetään muisteluissa. 
Myös perhehoitajan omat harrastuk-
set ja kiinnostuksen kohteet tukevat 
muistelua. Suurin osa ihmisistä nauttii 
muistelusta ja etenkin monille muisti-
sairaille se on erityisen tärkeätä – he-
kin voivat yhdenvertaisesti osallistua 
keskusteluihin ja voivat jopa opettaa 
muita. isossa osassa päivän ohjel-
maa on myös yhdessä syöminen, mikä 
varsinkin yksinäisyydestä kärsiville 
ikäihmisille on iso asia. Päivä koostuu 
monenlaisesta yhdessä tekemisestä 
riippuen paikalla olevien toiveista ja 
osaamisista. Se voi olla esimerkiksi 
leipomista, ruoan valmistusta, om-
pelemista, kutomista, matonkuteiden 
tekemistä, vihtojen tekemistä, ulkoi-
lua, laulamista, runojen lausuntaa ja 
tanssimista. yhteinen tuolijumppa, 
jossa on myös aivojumppaliikkeitä, 
kuuluu lisäksi jokaiseen päivään. Tär-
keässä osassa ovat myös vapaamuo-
toiset keskustelut. Moni haluaa puhua 
esimerkiksi omista sairauksistaan ja 
muista huolistaan.”

rove on tuohesta tehty rasia, jossa 
paistettiin mämmiä tai kerättiin mar-
joja, rotinat olivat lapsen synnyttyä 
annettavia ruokalahjoja, jotta äiti sai 
levätä. Joppi on sama kuin kurri, eli 
se halpa maito, jonka meijeri palaut-
ti kerman kuorimisen jälkeen. Jopista 
tehtiin mm. rievää ja sitä annettiin 
eläimille. äimä on päästään taivutet-
tu parsinneula, jolla erityisesti miehet 
tekivät tallukkaita.
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PuOlIsON 
hOIvaaMINeN ON 

tuNtevaa tOIMINtaa
Hoivan arkeen kuuluu fyysisesti raskaan auttamisen ohella hienovaraista mutta 

vaativaa toimintaa. Kutsun sitä tuntevaksi toiminnaksi.

TeKsTI:  Liina sointu
KUVaT: Jonne Renvall/Tampereen yliopsito

Väitöskirjani käsittelee 
omaishoivan arkisia koke-
muksia ja toimintaa iäkkäi-

den puolisoiden keskinäisessä suh-
teessa ja arjessa. Tutkimus perustuu 
puolisoaan kotona hoivaavien ih-
misten haastatteluille, joista osassa 
hyödynnettiin valokuvia ja muita vi-
rikkeitä. Tutkijana minua kiinnostaa 
erityisesti sellainen ”näkymätön” hoi-
va, joka kätkeytyy arkisiin tilanteisiin, 
yhdessäoloon ja kohtaamisiin. Tätä 
näkymätöntä hoivaa tutkimuksessani 
jäljitän ja teen näkyväksi. Millaista 
löytämäni näkymätön hoiva oikein 

on? Millaisia arkisia taitoja ja keinoja 
siihen sisältyy? Puolison hoivaamisen 
lisäksi tarkastelen tutkimuksessani 
myös sitä, miten iäkkään omaishoi-
vaajan on mahdollista huolehtia ar-
jessa myös itsestään.

MItä ON tuNteva 
tOIMINta?
Nimesin löytämäni näkymättömän 
hoivaamisen tuntevaksi toiminnaksi. 
Sillä tarkoitan toimintaa, jossa huo-
mioidaan puolisoa ja hänen tarpei-
taan asettaen ne oman toiminnan 
lähtökohdaksi arkisissa tilanteissa ja 
kohtaamisissa. Toiminta liittyy esi-
merkiksi omiin tunteisiin, niiden il-
maisemiseen ja puolison tunteiden 
tulkitsemiseen. Tuntevaan toimintaan 
sisältyy monenlaisia keinoja huoleh-
tia puolisosta, esimerkiksi kärsiväl-
lisyyden osoittaminen elein ja ää-
nensävyin, lähellä pysytteleminen, 
mielekkään tekemisen keksiminen ja 
rauhoittavasti koskettaminen. 

Vaikka kyse on näennäisen pienistä 
arkisista asioista, tekee puolison tun-
teiden, toiminnan ja ajatusten huo-
mioiminen arjesta välillä raskasta. 
Tuntevaan toimintaan liittyykin myös 
ristiriitoja. Jos jokin arkinen tilanne 
(kuten pukeutuminen) vaikka päättyy 
siihen, että kumpikin puoliso on ärty-
nyt, on tilanne saatava rauhoittumaan 
ja mieliala jälleen hyväksi. Keinona 
rauhoittaa tilannetta saattaa toimia 
esimerkiksi puolison rauhoittavasti 
koskettaminen ja hänelle lempeästi 
puhuminen. Ei kuitenkaan ole kovin 

helppoa koskettaa toista rauhoitta-
vasti, jos on vielä itse suuttunut. 

Vaikka kyse on 
näennäisen pie-
nistä arkisista 
asioista, tekee 
puolison tun-

teiden, toimin-
nan ja ajatusten 
huomioiminen 
arjesta välillä 

raskasta. 

tarvetta Myös OMalle 
tIlalle
Haastatellut omaishoivaajat kertoi-
vat tarvitsevansa omaa tilaa, jossa 
on mahdollista rauhoittua, levätä ja 
virkistäytyä – tilaa, jossa ei tarvitse 
huolehtia ja huomioida puolisoa ja 
hänen tarpeitaan. Haastateltavien ku-
vaamat omat tilat ovat arjen keskelle 
muodostuvia ”pieniä rakoja” ja arjesta 
etäälle vieviä ”irtiottoja”. Kummatkin 
ovat tärkeä edellytys sille, että jaksaa 
olla kärsivällinen ja huolehtia puoli-
sosta päivittäin. 
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Pieniä omia hetkiä saattaa löytyä esimerkiksi vält-
tämättömien asioiden hoitamisen lomassa kotoa ja 

lähiympäristöstä.

Pieniä omia hetkiä saattaa löytyä 
esimerkiksi välttämättömien asioiden 
hoitamisen lomassa kotoa ja lähiym-
päristöstä. Rentoutuminen kauppa-
reissulla on kuitenkin mahdollista 
vain, jos saattaa luottaa puolison pär-
jäävän poissaolon ajan. Hoivan tarve 
merkitsee tarvetta jatkuvalle toisen 
ihmisen läsnäololle. Siksi omaishoi-
vaajan lyhytkin vapaa-aika edellyttää 
käytännössä usein ulkopuolista apua. 
irtiotot eivät ole lainkaan mahdolli-
sia ilman usean päivän mittaista si-
jaishoitoa.

Haastatteluista käy ilmi, että iäk-
käät omaishoivaajat ovat taitavia pi-
tämään huolta myös itsestään, jos he 
vain saavat tähän mahdollisuuden. 
itsestä huolenpitäminen tapahtuu 
kullekin omalla tavallaan: siinä mis-
sä yksi rentoutuu yksin metsässä tai 

kirjastossa, haluaa toinen ympärilleen 
ihmisiä joiden kanssa keskustella. yh-
distävä tekijä on se, että rentoutumi-
nen vaatii tunnetta siitä, että puoliso 
on sillä välin hyvässä ja luotettavas-
sa sijaishoidossa. Pitkien vapaiden 
ohella omaishoivan arjessa tarvitaan 
usein toistuvia lyhempiä vapaita. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni tuo 
esiin, että hoivaamiseen kuuluu ras-
kaan fyysisen hoivan ohella hieno-
varaista mutta vaativaa toimintaa. 
Hoiva muodostuu pienten arkisten 
tilanteiden, toimien ja hetkien kautta 
kokonaisvaltaiseksi olemiseksi toisen 
ihmisen rinnalla. Juuri tämän koko-
naisvaltaisuuden vuoksi tarvitaan 
palveluja tukemaan omaishoivaa. 
Omaishoivan tukemisen rinnalla tar-
vitaan myös kodin ulkopuolista pit-
käaikaishoivaa varmistamaan se, että 

omaishoivasta voidaan luopua silloin, 
kun elämäntilanne muuttuu liian ras-
kaaksi. Tunteva toiminta voi jatkua, ja 
varmasti usein jatkuukin, vielä sitten-
kin, kun puoliso ei enää asu kotona.

Kirjoittaja toimii tutkijana Tampereen 
yliopistossa. Hän on myös eri alojen 
tutkijoiden muodostaman Viva-kollek-
tiivin jäsen, jonka tuore kirja Hoivan 
arvoiset (Gaudeamus 2016) käsittelee 
suomalaisen hoivapolitiikan vaiettuja 
ja väisteltyjä totuuksia.

Liina Soinnun väitöstutkimus Hoiva 
suhteessa. Tutkimus puolisoaan hoivaa-
vien arjesta tarkastettiin Tampereen 
yliopistossa 9.9.2016. Väitöskirja on 
julkaistu myös sähköisenä osoitteessa 
urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0190-3
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tehottaren tutkimusmatka

Eletään elokuun loppupuol-
ta, kun Tehotar-saunalautta 
aloittaa matkan Pyhäjärvelle, 

mukanaan seitsemän henkeä. Kak-
si henkilökuntaan kuuluvaa ja viisi 
mies-omaishoitajaa. Aluksen koti-
satama on Ratinan suvannossa. Me 
matkustajat astumme alukseen Ete-
lä-Puistosta. Kymmenen matkustajaa 
olisi mahdollista alukseen ottaa ja 
turvallisesti kuljettaa Tehoherrojen 
lautalla. laituriin saapuessaan alus 
näyttää todella upealta. Sattuikin 
harvinainen päivä. Ei oikeastaan sata-
nut, kuin muutama pisara, mutta tuuli 

oli melkoisen voimakas. Kaksi miestä 
saikin pitää lauttaa lähes tosissaan 
laiturissa, että matkustajat pääsivät 
nousemaan alukseen. Huomasi heti, 
että aluksen rakennuksessa oli sydän 
mukana, taitojen lisäksi. 

Ja saunalautasta kun on kyse, niin 
tottakai tärkein on sauna ja sehän 
sai silmät kunnolla aukeamaan. Se, 
se vasta oli jotain mahtavaa ja yllä-
tykseksi puilla lämmitettävä kiuas. 
Kiukaan lämmitys kestää noin 40 
minuuttia ja silloin lämpöä onkin 
kovimmankin löylyttelijän tarpeeksi 
mukavasti. Ennen saunomista tietys-

ti tutustuimme tarkemmin niin aluk-
seen, kuin toisiimmekin. Alkoholitto-
mia virvoitusjuomia nautittiin samalla 
kun esittäydyimme. Seurustelupaik-
koja saunalautalla on kaksi saunan 
lisäksi: ala-ja yläkansi. yläkannella 
olikin tilaa useammallekin rupatteli-
jalle. Varsinkin lämpöisellä auringon-
paisteella se on ihanteellinen paikka 
myös syömiseen. 

Saunoessamme kippari laittoi meil-
le pientä purtavaa. Saunastahan pää-
see tosi hyvin uimaan, jotkut jopa su-
keltamalla yläkannelta. Veden lämpö 
oli vielä 16 astetta, joten kaikki eivät 
uineet. Saunan päälle söimme kippa-
rin grillaamia makkaroita ja salaattia. 
Syönnin jälkeen harri vielä otti kita-
ransa esiin ja matka jatkui yhteislau-
lun merkeissä. Takaisinpaluun aikana 
katselimme vielä ranta- ja saarimai-
semia. Harvoin niitä järven suunnalta 
näkeekään.

Matka oli todella antoisa. lautta 
upea, henkilökunta mahtavaa! lisä-
matkojen odotuksessa ja toivossa, 
mutta en ole itsekäs, joten toivon 
monen muunkin omaishoitajan pää-
sevän osalliseksi moisesta ihanuu-
desta. Ja tuon jälkitoiveen, että myös 
naisomaishoitajat vietäisiin lautta-
matkalle. Suuret kiitokset Tehottaren 
matkaan päässeiden puolesta.

TeKsTI : Markku Leinonen
KUVaT:  PIonI

Ajanvaraus (03) 3126 0300             www.erikoiskuntoutus.fi        Koskikeskus 3. krs Hatanpään valtatie 1, Tampere

OLEMME 
MUUTTANEET 

UUSIIN TILOIHIN 
KOSKIKESKUKSEEN
Moniammatilliset kuntoutuspalvelut

•  fysioterapia
•  toimintaterapia

•  puheterapia
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moPo-hanke 2013–2016 – muistoJa 
matkan varrelta

TeKsTI:  Hannele Jokela, Leea Parhiala ja Pertti Lahti
KUVaT: PIonI

Monikulttuurinen hank-
keemme on sujunut rat-
toisasti tapahtumasta 

toiseen, yhdessä retkeillen, tiedotus-
tilaisuuksissa uutta oppien. Helmi-
kuussa vuonna 2014 oli hankkeen 
aloitustilaisuus, jossa saimme kuulla 
Tampereen Eteläisen seurakunnan 
Paluumuuttajakerhon viehättävää 
kuoroesitystä. Tilaisuudessa esiteltiin 
hankkeen ideaa ja tavoitteita, ja siitä 
saakka on muutama omaishoitaja ol-
lut mukanamme läpi koko hankkeen. 
Paluumuuttajakerhon kanssa olemme 
myös tehneet yhteistyötä. 

Vuonna 2014 aloitimme työnte-
on etsivän työn merkeissä. Kiersim-
me monikulttuurisista yhteisöistä 
ja tapahtumista toisiin ja etsimme 
omaishoitajia, jotka ovat kotoisin en-
tisen Neuvostoliiton alueelta. Tällöin 
tutustuimme mm. Venäläisen kulttuu-
rin keskukseen ja Venäläiseen klubiin. 
Tiivistä yhteistyötä olemme tehneet 
myös Tampereen kaupungin kulttuu-
ripalveluiden, Tampereen Eteläinen 

seurakunnan, Naistarin (Tampereen 
Setlementti ry:n kuuluva kansainvä-
linen naisten tapaamispaikka) sekä 
Maahanmuuttajainfo Mainion kanssa. 
Useampana vuonna olimme mukana 
monikulttuurisessa Naisten Tampere 
– ja Miesten Tampere -tapahtumissa. 

Niistä tarkemmin tuonnempana. Syk-
syn aikana on myös uuden omaishoi-
to-oppaan tekeminen (suomen- ja ve-
näjänkielinen) edennyt ja ensi vuoden 
alussa se tulee jakoon. ystävänpäivä-
nä 14.2.2017 on projektin osalta vie-
lä luvassa loppuseminaari, johon on 
suunnitteilla melko rentoa ohjelmaa 
tiedollisen osuuden lisäksi. Toivomme 
mahdollisimman laajaa osanottoa se-
minaariin! Seminaarista tiedotamme 
alkuvuodesta enemmän.

Nyt kuitenkin muutama sananen 
siitä, mitä tämän syksyn ja projektin 
aikana muutenkin on ehtinyt tapahtua.

kalaONNea ja 
sääksItarINOIta 
POhtIOlaMMella
Tänä syksynä toteutimme useam-
man retken omaishoitajien toiveiden 
mukaisesti - kävimme kalastamassa 
ja tutustumassa historiallisesti mer-
kittäviin kohteisiin. Historialliseksi 
kohteeksi valikoitui Hämeen linna ja 
tästä reissusta kerrotaan tarkemmin 

Vuosina 2015 ja 2016 ovat venä-
jänkieliset omaishoitajat olleet jo 
monessa Pionin tapahtumassa ja 
toiminnassa mukana, kuten kesä- ja 
joulujuhlissa, retkillä ja muissa tilai-
suuksissa. 

Tämän vuoden syksyllä olemme 
tehneet muutamia retkiä yhdessä 
paluumuuttajakerholaisten, kortteli-
kerholaisten sekä suomen- ja venä-
jänkielisten omaishoitajien kanssa. 

Turhaan 
ei puhuta 

”linnuntiestä”



10 Joulu 2016 • jäsenlehti nro 15

tuonnempana.
Naisomaishoitajien kanssa kävimme 

Pohtiolammella kalastamassa, naut-
timassa kauniista luonnosta ja kuule-
massa Pohtiolammen johtajan Jouko 
Alhaisen tarinoita alueen historiasta, 
lohilammista ja linnuista. lohen nap-
pasi jokainen, joka ongenkoukun lam-
peen laski. Haastetta oli enemmänkin 
siinä, että ehti nostaa onkea ennen 
kuin lohi vei sapuskat koukusta. 

Olimme kaikki erittäin mieltynei-
tä Joukon lämpimään vastaanottoon. 
Hän todella oli ammatti-ihminen pai-
kallaan – tietoa, taitoa ja asiaa riitti 
loputtomiin. Hän kertoi meille lintu-
jen uskomattomasta suunnistustai-
dosta Kangasalan lammilta Afrikkaan. 
Turhaan ei puhuta ”linnuntiestä”. Seu-
rantalaitteiden mukaan linnut lensi-
vät lähes suorinta mahdollista reit-
tiä. Matkalla mantereiden yli linnut 
saattoivat lentää vain 15 km ylimää-
räistä. Sääksillä on mielenkiintoinen 
tapa kalastaa ja sitä on hauska seu-
rata. hannele oli kovasti odottanut 
näkevänsä sääksen syöksyn, kuten 
me muutkin. Sääkset kalastavat te-
kemällä ensin kierroksia lammen yllä 
odottaen sopivaa tuulta siipien alle, 
ja sitten laskeutuvat lähemmäs lam-
men pintaa, kunnes hyökkäävät kohti 
kalaa. Pitkään odotimme ja lopulta 
odotus palkittiin. Hannele odotti tii-
viisti kameransa kanssa, räpsäsi ku-
van, muttei itse harmikseen nähnyt 
koko syöksyä – ainoastaan pärskeet 
lammen pinnassa.

häMeeNlINNaN 
MukulakIvIllä
lokakuun alussa matkustimme yh-
dessä omaishoitajien, Eteläisen seu-

rakunnan paluumuuttajakerholaisten 
ja Tammelan korttelikerholaisten 
kanssa Hämeenlinnaan tutustumaan 
Hämeen linnaan ja alkumatkasta pii-
pahdimme myös Kyyrölän savipajas-
sa. Tuolla reissulla meitä oli iso bus-
silastillinen ihmisiä.

Kyyrölän savipajalla tehdään kaik-
ki keramiikka-astiat käsityönä. Paljon 
löytyy perinneastioita, kuten kukko-
pilli, ja kaikki työt tehdään punasaves-
ta. Monet tekivät ostoksia ja seurasi-
vat, miten dreijaustyöt valmistuvat. 
Kokenut savenvalaja pyöräytti astian 
kuin astian muutamassa minuutissa. 
Pari omaishoitajaa, sisarukset nadja 
ja irina myös kokeilivat dreijausta. 

Kyyrölän savipajalta siirryimme koh-
ti Hämeen linnaa, jossa meitä odotti 
lounas. lounaspaikkaan löytäminen 
ja perille pääsy ei tosin ollutkaan ihan 

helppo temppu. leea juoksi edeltä 
tarkistamaan reittiä. Muita seurasi 
perässäni. Hän ohjasi meidät aluksi 
väärään suuntaan sokkeloisilla kujil-
la, ennen kuin puhelinsoiton avulla 
löysimme perille. Samaan aikaan huo-
nommin liikkuvat ihmiset saivat tehdä 
kunnolla töitä sen eteen, että pääsi-
vät mukulakivitietä pitkin ja ylämä-
keä kohti linnaa. Hiki nousi pintaan ja 
hyvä kun pystyssä pysyttiin. Onneksi 
lopulta pääsimme ruokapaikkamme, 
ravintola Braheen, jossa nautimme 
maittavan ja monipuolisen lounaan 
pitopöydästä. Ruokaillessa saimme 
levähtää hetken, rentouduimme ja 
nautimme ihanasta linnatunnelmas-
ta. Kruunauksena juhlatunnelmaan 
yllätysnumerona matkallemme osal-
listunut musiikin opettaja Zhanna 
esitti meille pianoesityksen. lounaan 
jälkeen meitä odotti mielenkiintoinen 
kierros linnassa, missä näkyi rakenta-
misen jälkeä eri aikakausilta ja, jossa 
vielä 1970-luvulla toimi vankila. Kier-
roksen alussa oli esillä haarniskoja, 
joita kävijät saivat kokeilla päälle ja 
pakkohan se oli kokeilla!

ruOkaIltaPäIvIeN 
tuNNelMIa ja 
vIllIvIhaNNeksIa
Varmasti suosituimmaksi MoPO-hank-
keen tilaisuuksista osoittautuivat ruo-
kailtapäivät, joissa tutustuttiin eri-
laisiin ruokakulttuureihin. Aloitimme 
slaavilaisella keittiöllä ja sitä seura-
sivat suomalainen vapunajan ruoka, 
karjalainen ja lappilainen ruoka, sekä 
tänä syksynä tutustuimme intialai-
seen keittiöön. Kaikilla kerroilla Pio-
ni-pirtti on ollut täynnä innokkaita 
kokkeja. Opimme sorminäppäryyttä 
vaativien venäläisten pelmenien val-
mistusta, karjalaisten sulhaspiiraiden 
muotoilua ja vappuna munkkien pais-
toa. Tutustuimme mm. lappilaiseen 
leipäjuustojälkiruokaan ja erittäin 
herkulliseen intialaiseen mausteiseen 
ja maitoon keitettyyn chai-teehen. 
Näinä päivinä täyttyy Pioni -pirtti 
aina miellyttävästä puheensorinasta 
ja iloisesta työntouhusta. Jokainen 
halukas osallistui kykyjensä mukaan. 
Hyväksi havaittu yhteinen kokkailu 
Pionilla tulee jatkumaan tulevaisuu-
dessakin jossain muodossa.

Villivihanneksiin tutustuimme yrt-
tineuvoja emma myllymäen joh-
dolla alkukesästä 2016. Pääasiassa 
tästä olivat naiset kiinnostuneita, 
myös pari miestä oli mukana. Tässä-
kin tilaisuudessa integraatio-tavoi-
te toteutui hyvin, kun osallistujia oli 
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useita venäjänkielisiä omaishoitajia ja 
kantasuomalaisia omaishoitajia. Tuo 
päivä sattui olemaan aurinkoinen. 
Onneksi muistimme ottaa juomapul-
loja mukaan ja suojata päät. Olimme 
Haiharan kartanon takapihalla, missä 
on suurikokoinen niitty monipuolisi-
ne kasveineen. Aluksi emma kertoi 
perusasioita jokamiehen oikeuksista, 
sekä opetti tunnistamaan muutamia 
yleisimmin käytetyistä villiyrteistä. 
Puhuimme myös käyttötarkoituk-
sista, sekä säilönnästä. leea tulkka-
si tarpeen mukaan venäjänkielisille 
osallistujille. Puheosuuden jälkeen 
siirryimme keräämään kasveja niitylle 
ja tämän jälkeen Emma kävi läpi saa-
liimme. Reikäiset ja liian suuriksi kas-
vaneet jätettiin Haiharan pihalle, ja 
vain nuoret ja puhtaimmat kelpasivat 
käyttöön. 

Tämän jälkeen lähdimme autoilla 
Tammelaan kohti Pionin toimistoa, 
missä oli tarkoitus valmistaa syötävää 
keruutuotteista. ihmiset olivat hyvin 
innostuneita oppimaan. Teimme mo-
nipuolista salaattia vuohenputkesta, 
pienen pienistä voikukanlehdistä ja 
terälehdistä, käenkaalesta, apilasta, 
siankärsämön nuorimmista lehdis-
tä (saattoi mukana olla muutakin). 
Teimme myös kahdenlaista pestoa. 

Toiseen tuli ryöpättyä nokkosta ja toi-
nen oli vuohenputkeen tehtyä pestoa. 
Muutenhan pesto koostuu lähinnä 
jostain vihreästä, parmesaanijuustos-
ta, öljystä, valkosipulista ja ripauk-
sesta suolaa. Tämä kaikki sekoitetaan 
joko tehokkaalla sauvasekoittimella 
tai blenderillä kastikkeeksi. Pestoa 
syötiin ruisleivän päällä. Jälkiruuaksi 
meillä oli tuttuja ja turvallisia nokkos-
lettuja, sekä leean aiemmin valmista-
maa voikukkahilloa. 

tutustuMIsretkIä 
veNä jäNkIelIseN 
vertaIsryhMäN kaNssa
Tänä syksynä teimme museovierailun 
Näsilinnaan tutustumaan Nottbec-
kien perheen historiaan. Wilhelm von 
Nottbeck toimi  Tampereella sijaitse-
van  Finlaysonin  puuvillatehtaan joh-
tajana vuosina 1860–1890. Nottbec-
keillä oli merkittävä rooli Tampereen 
kaupungin kehitykselle. He elivät 
kuitenkin muista kaupunkilaisista 
erillään ylhäisön elämää ja viettivät 
paljon aikaa Pietarissa. Tämä mu-
seokierros osoittautui kiinnostavak-
si. Meitä oli yhteensä parikymmentä 
osallistujaa. Suuri osa heistä löysi pai-
kalle Venäläisen kulttuurin keskuksen 
kautta. Paikalla oli niin omaishoitajia, 

kuin muitakin kiinnostuneita. Saimme 
opaskierrokselle myös venäjänkieli-
sen tulkin. 

Ryhmämme kanssa tutustuim-
me myös Kotitorin laitetoriin, mistä 
omaishoitajat voivat lainata muuta-
mia laitteita, sekä tutustua laajaan 
valikoimaan laitteita, jotka lisäävät 
turvallisuutta kotona asumiseen 
mahdollisimman pitkään. Ryhmämme 
on erittäin aktiivinen esittämään ky-
symyksiä ja kokeilemaan kaikkea. He 
ovat hyvin kiinnostuneita kaikista uu-
sista mahdollisuuksista. Meille esitel-
tiin myös Kotitorin robotti Zora, joka 
oli taitava viihdyttäjä, mutta myös 
suuri apu neuvontatyössä. Zoralta saa 
vastaukset yleisimpiin Kotitorilla esi-
tettyihin kysymyksiin. 

 Saimme yllättäen opaskierrokselle 
mukaan yhden lisäosallistujan – nuo-
ren sosiaali- ja terveysalan opiskelijan 
– joka vain sattui olemaan paikalla. 
leea toimi tulkkina tarvittaessa. 

Tavoitteenamme on, että maahan-
muuttajataustaiset omaishoitoper-
heet ovat aktiivisesti mukana PiONi:n 
toiminnassa myös MoPO –projektin 
jälkeen. Tarkemmin tiedämme asiasta 
RAy:n projektirahoituksen varmistut-
tua 15.12.2016. 

Tämän vuoden syksyllä olemme tehneet muutamia 
retkiä yhdessä
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hoivassa henkilökohtainen 
on yhteiskunnallista 
Ja yhteiskunnallinen 

henkilökohtaista

Yhä useamman, erityisesti iäk-
käiden ihmisten, odotetaan 
omaishoidon tuen turvin 

hoivaavan puolisoaan ja läheisiään 
kotona. Omaishoidon arkea koskevaa 
ymmärrystä onkin edelleen lisättävä. 
Vaikka omaishoito tuo valtiolle myös 
säästöjä, sitä ei pitäisi kehittää pel-
kästään talouden, vaan ensisijaisesti 
ihmisten ehdoilla. 

omaishoitoon sisältyy raskaankin 
auttamisen rinnalla suuria tunteita. 
Omaishoitajan arki ei ole vain tehtä-
viä ja toimia, vaan vastuuta ja sitou-
tumista päivin ja öin. Omaisia ei pidä 
nähdä ainoastaan paikkaamassa yh-
teiskunnan resursseja hoitajina, vaan 
myös heidän hyvinvoinnistaan ja jak-
samisestaan on huolehdittava. 

omaisen hoitaminen on myös yhteis-
kunnallinen ja poliittinen kysymys. 
Ensisijaista on edistää omaishoidon 
tuen kattavuuden laajentamista myös 
niihin omaistaan hoitaviin, jotka eivät 
vielä ole omaishoidon tuen piirissä. 
Hyvä esimerkki tällaisesta ryhmästä 
ovat mielenterveyspotilaiden omai-
set, joita on omaishoidon tuen saajista 
vain kolme prosenttia, vaikka Mielen-
terveysomaisten keskusliitto FinFa-
min mukaan yli 400 000 suomalaista 
auttaa tavalla tai toisella mielenter-
veysongelmista kärsivää läheistään. 

Myös julkisten hoivapalvelujen on 
tulevaisuudessa oltava nykyistä mo-
nipuolisempia, kattavampia ja jousta-
vampia yksilöllisille tarpeille, suhteil-
le ja elämäntilanteille. Omaishoitoa 
ja ansiotyötäkin tulisi voida sovittaa 
joustavammin yhteen.

se miten yhteiskunta järjestää hoi-
don sitä tarvitseville, on merkittävä 
oikeudenmukaisuus-, tasa-arvo- ja 
hyvinvointikysymys. Tällä hetkellä ih-
miset eivät ole aina samanarvoisessa 
asemassa sen suhteen, miten oma tai 
läheisen hoivan tarve elämään vai-
kuttaa. Kun läheinen ihminen alkaa 

TeKsTI: olli-Poika Parviainen
KUVa: Kimmo Torkkeli

seni ole palvelujen määrä vaan se, et-
teivät palvelut eivät sovellu kaikkiin 
elämäntilanteisiin eikä niihin aina 
luoteta. Tarvitaankin luotettavia ja 
taloudellisesti saavutettavissa olevia 
sijaishoidon palveluja auttamaan ti-
lanteen mukaan kotona ja kodin ulko-
puolella. 

Tämän lisäksi vihreät kannattaa 
omaishoidon tuen siirtämistä Kelan 
maksettavaksi. Se olisi oikeudenmu-
kaista, sillä nyt asuinpaikka voi vai-
kuttaa tukeen. Jos asiasta vastaisi val-
takunnallinen Kela, olisi helpompaa 
luoda yhtenäiset käytännöt kaikille. 
Nyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uu-
distuksen yhteydessä tähän olisi hyvä 
tilaisuus. Meidän päättäjien pitäisi 
tarttua asiaan yhdessä, olimme sit-
ten millä puolella poliittista karttaa 
tahansa.

kirjoittaja on tamperelainen vihreiden 
kansanedustaja

Omaishoitoon 
sisältyy ras-

kaankin autta-
misen rinnalla 
suuria tunteita.

tarvita hoivaa, odotetaan esimerkik-
si naisilta helposti miehiä useammin 
omaishoitajuutta, vaikka vastuu ei 
katso sukupuolta. Odotus omaishoi-
toon saattaa myös olla painavampi 
pienituloisten kohdalla. yksityisiä 
hoivapalveluja kun ostavat enemmän 
parempituloiset, joilla on palveluihin 
enemmän varaa.

Vihreät on linjannut tavoitteiksi 
omaishoidon tuen määrärahojen tur-
vaamisen ja kokonaisvaltaisen tuen 
tarjoamisen omaishoitajille takaamal-
la esimerkiksi riittävät vapaapäivät ja 
järjestämällä toimivat sijaispalvelut. 
Kannatamme myös maan hallituksen 
avauksia omaishoidon edellytysten 
lisäämiseksi. Erityisesti sijaispalve-
luiden parantaminen edelleen on 
tärkeää. Suurin ongelma ei käsittääk-
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Perinteinen Lempäälän ja 
Tampereen hengellisten 

ryhmien yhteinen 
virkistyspäivä 

torstaina 18.5.2017 klo 11.00-16.00 

Päivään sisältyy ruokailua, yhdessä oloa 
ja virkistäytymistä, lähtökahvit

Kuljetukset järjestetään 
kimppakyydityksinä.

Päivästä ilmoitellaan lisää lähempänä.

Lisätietoja:

Leena Laine puh.044 5832334

Hannele Jokela puh.050 5553115

SUVIRETKI 29.6.2017 

Virtain Perinnekylään
Lähtö klo 9.00 ja
paluu klo 17.00

Hinta Pionin jäsenelle 30 euroa ja muille 
35 euroa. Ilmoittautumiset sekä bussin 

reitti tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. 
Yhteiskuljetuksen reitti Tampereelta 
Oriveden kautta Virroille, matkan 
varrelta otetaan kyytiin sovituilta 

pysäkeiltä. Esimerkiksi Aitolahden 
Nesteeltä.

Tervetuloa!

Perinteeksi muodostunut 
laskiaistiistain hemmotteluhetki 

järjestetään omaishoitajille ja 
hoidettaville PIONIn tiloissa

 28.2.2016 klo 13.00 - 15.30 

Päivään luvassa hemmottelua eri 
tavoilla, yhdessäoloa ja muuta 

mukavaa toimintaa. Tarjolla myös 
hernerokkaa, pannaria, laskiaispullia 

ja kahvia, teetä sekä mehua.

Hemmotellen laskiaiseen

Maanantaikahvio
maanantaisin klo 11.00-13.00
Vuoden ensimmäinen kahvio 

avataan 16.1.2017 tervetuloa! 
Kevään viimeinen kahvio 19.6.

Kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina kahvio muuttuu 

musiikkikahvioksi. Ensimmäisen 
kerran kahvitellaan musiikin 

tahdissa 6.2., jolloin tarjolla myös 
Runebergin torttuja.
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taPahtuMakaleNterI
Kevään 2017 tapahtumia

vertaistukiryhmät

 
akaan ryhmä
Kokoontumispäivät:
24.1. levyraati & verenpaineen 
mittausta
21.2. Pelejä & leikkejä sekä verenpai-
neen mittausta
21.3. yllätysvierailija & verenpaineen 
mittausta
18.4. Käsillä puuhastelua & verenpai-
neen mittausta
18.5. yhteislauluja ulkona & veren-
paineen mittausta
27.6. Kesäretki 
aika: tiistaisin klo 14.00 – 15.30
Paikka: Akaan Senioritupa, Kirkkotori 
6, Toijala
Lisätietoja: 
Tarja Ruusuvuori, p. 040 5507778, 
senioritupa@gmail.com

hämeenkyrön ryhmä
Ryhmän ohjaaja tulee joka toinen 
kerta PiONista ja joka toinen kerta 
Hämeenkyrön kunnasta
Kokoontumispäivät:
19.1. Hämeenkyrön kunta
16.2. Pioni, vieraana Tiina Hakio, 
Hapetin Ky
16.3. Hämeenkyrön kunta
20.4. Tietoa omaishoitajien kuntou-
tuksesta ja siihen hakemisesta. Palve-
lupäällikkö Anne lemmetty ikaalisten 
Kylpylä
18.5. Hämeenkyrön kunta
Paikka: Kurjenmäkikoti, Härkikuja 12 
A, Hämeenkyrö
aika: Kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 15.00 – 16.30
Lisätietoja: 
Pertti Lahti, p. 044 3777174, 
pertti.lahti@pioniry.fi 
ja Arja Salonen, p. 050 5215141, 
arja.salonen@hameenkyro.fi

ikaalisten ryhmä
Kokoontumispäivät: 11.1, 1.2., 1.3., 
5.4., 3.5, 7.6.
Paikka: ikaalisten ika Tupa, Vanha 
Tampereentie 6, ikaalinen
aika: kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko, paitsi tammikuu, klo 17.30 
– 19.00
Lisätietoja: 

Hannu Tarna, p. 040 7049997, 
tarna.hannu.p@student.uta.fi 

kangasalan ryhmä
Kokoontumispäivät: 9.1., 13.2., 13.3., 
10.4., 8.5.
13.2 Diplomiravintoneuvoja Harri 
A. Virtasen Energiaa ja elinvoimaa 
ravinnosta- vuorovaikutteinen luento
Paikka: Kangasalan Jalmarin Koto, 
Finnentie 11, Kangasala
aika: Kerran kuukaudessa maanantai-
sin klo 17.00 – 18.30
Lisätietoja: 
Juha luoto, p. 0400 766839

kihniön ryhmä
Kokoontumispäivät: 27.1., 24.2., 
31.3., 28.4., 19.5.
Paikka: Terveystalo Touhula, Kihni-
öntie 71
aika: kuukauden viimeinen perjantai 
klo 17.30 – 19.00
Lisätietoja: 
lea Mäkipää & leila Pusa, 
p. 0400 839756, leila.pusa@kihnio.fi 

kurun ryhmä
Kokoontumispäivät: 16.1., 20.2., 
20.3., 24.4., 15.5.
Paikka: Kurun seurakuntatalon ala-
kerran kokoushuone, Kirkkotie 2
aika: kuukauden kolmas maanantai, 
paitsi 17.4. siirtyy pääsiäisen vuoksi 
24.4 klo 12.00 – 14.00
Lisätietoja: 
Päivi Vanamo, p. 044 2204188, paivi.
vanamo@outlook.com

lemPäälän ryhmä 
Kokoontumispäivät: 9.1., 6.2., 6.3., 
3.4., 8.5. 
Paikka: Himminkodon juhlasali, Him-
minpolku 6, lempäälä
aika: kuukauden ensimmäinen tai 
toinen maanantai klo 15.00 – 16.30
Lisätietoja: 
Pekka Kankkonen, p. 044 5088329, 
pekka.kankkonen@gmail.com

mänttä-vilPPulan 
ryhmä
Kokoontumispäivät: 2.2., 7.3., 6.4., 
2.5.
Paikka: lumometsän tupa, Hopun-

mäentie 18, Vilppula
aika: Joka toinen kuukausi torstai, 
joka toinen kuukausi tiistai klo 12.00 
– 14.00
Lisätietoja: 
Omaishoidon ohjaaja Johanna Peippo, 
p. 044 3580001, 
johanna.peippo@mantanterveys.fi

oriveden ryhmä
Kokoontumispäivät: 25.1., 22.2., 
29.3., 26.4., 31.5.
22.2. Energiaa ja elinvoimaa ravin-
nosta - luento ja yhteislaulua kitara-
säestyksellä. Diplomi-ravintoneuvoja 
Harri A Virtanen
Paikka: Oriveden palvelutalo, Takka-
huone, Eerolantie 2, Orivesi 
Aika: kuukauden viimeinen keskiviik-
ko klo 12.30 – 14.00
Lisätietoja: 
irmeli Nylander, p. 0503003155 
irmeli.nylander@evl.fi, 
 tai Hannele Jokela, p. 0505553115, 
hannele.jokela@pioniry.fi

Pirkkalan ryhmä
Kokoontumispäivät: 17.1., 21.2., 
21.3., 18.4., 16.5.
Tiistai 2.6. Seurakunta, omaishoita-
jien virkistyspäivä, Pappila
Paikka: Pirkkalan seurakuntakeskus, 
Perkiöntie 40, Pirkkala
aika: Kuukauden kolmas tiistai klo 
17.00 – 18.30
Lisätietoja: 
Riitta Kuismanen, p. 040 5687936, 
riitta.kuismanen@gmail.com 

sastamalan ryhmä
Kokoontumispäivät: 26.1., 23.2., 
30.3., 27.4., keskiviikko 24.5. Huom! 
Seuraa Alueviestin seurapalstaa
Paikka: Voimia ry:n tilat, Marttilanka-
tu 1, Sastamala
aika: kuukauden viimeinen torstai klo 
13.00 – 15.00
Lisätietoja: 
Annikki Vuorenoja, p. 0405959914, 
annikki.vuorenoja@gmail.com

tamPereen ukkoryhmä 
12.1. leon ja Pertin visailuja, 
9.2. Tutustuminen Kotitorin laiteto-
riin, Puutarhakatu 6
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2.3. Kaikille avoin pilkkitapahtu-
ma ( kts. tarkemmin ilmoitus tästä 
lehdestä)
4.4. Ukon päivän seminaari, teema-
na omaishoitajan yksinäisyys, tästä 
tarkemmin lähempänä
11.5. klo 10-15 Kaikille avoin 
kevätretki Urkin piilopirttiin (kts. 
tarkemmin retkestä tämän lehden 
ilmoitukset)
8.6. Vieraana Tiina Hakio, Hapetin Ky
Paikka: PiONi-pirtti, Väinölänkatu 15, 
jollei toisin mainita 
aika: klo 17.00-18.30, ellei toisin mai-
nita, kerran kuukaudessa torstaisin 
paitsi 4.4. tiistai
Lisätietoja: 
Pertti lahti, p. 044 3777174, 
pertti.lahti@pioniry.fi

teiskon ryhmä
Kokoontumispäivät: 18.1., 15.2., 
15.3., 19.4., 17.5.
Paikka: Teiskon seurakuntakoti, Teis-
kon Kirkkotie 113
Aika: kuukauden kolmas keskiviikko 
klo 14.00 – 15.30
Lisätietoja: 
Toni Rajaveräjä, p. 040 7765771, 
rajaveraja@rajaveraja.fi

valkeakosken ryhmä
Kokoontumispäivät: 9.1., 6.2., 6.3., 
3.4., 8.5.
Paikka: Päiväkeskus Mielikki, Kirkko-
tie 6, Valkeakoski
Aika: kuukauden ensimmäinen tai 
toinen maanantai klo 18.00 – 19.30
Lisätietoja: 
Martti Heikkinen, p. 0400 834835, 
martti.heikkinen35@gmail.com

ylöJärven ryhmä
Kokoontumispäivät: 11.1., 8.2., 8.3., 
5.4., 3.5.
8.2 Diplomiravintoneuvoja Harri A. 
Virtasen Energiaa ja elinvoimaa ra-
vinnosta- vuorovaikutteinen luento 
Paikka: ylöjärven seurakuntakeskus, 
Kirkkotanhuantie 1, Tähkäpäät ryh-
män yhteydessä
aika: keskiviikkona klo 10.15 – 11.45
Lisätietoja: 
Päivi Vanamo, p. 044 2204188, 
paivi.vanamo@outlook.com 

tammelan 
korttelikerho 
10.1 Kaikki Kunnossa hyvinvointikes-
kus Pia Kortesniemi
24.1 Silta-valmennus, asiointiavustus
7.2 Toni Rajaveräjä, Hoiva- ja Talkka-
ripalvelut Rajaveräjä
21.2 Voitto Niska, korjausneuvoja 

Vanhustyön keskusliitto
7.3 Bingo ja muita pelejä
21.3 Erityiskenkäesittelijä Hyvinvoi.fi
4.4 Matrocks Oy, Kulttuuri ja luonto-
retket
Kokoontumispäivät: 18.4., 2.5., 16.5., 
30.5., 16.6.
Paikka: Pioni-pirtti
aika: joka toinen tiistai klo 14.00 – 
15.30, 
Lisätietoja: 
Hannele Jokela, p. 050 5553115, 
hannele.jokela@pioniry.fi

hengelliset ryhmät

 
lemPäälän 
hengellinen 
keskusteluPiiri 
Kokoontumispäivät 9.1., 20.2., 13.3., 
3.4., 24.4.
18.5. Hengellinen virkistyspäivä
Paikka: Ehtookoto, Katepalintie 9, 
lempäälä
aika: maanantaisin klo 16.30 – 18.00
Lisätietoja: 
leena laine, p. 044 5832334, 
hoitolat@gmail.com

tamPereen 
hengellinen 
keskusteluPiiri
Kokoontumispäivät: 17.1., 31.1., 
14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 
9.5., 23.5., 6.6.
 28.2 Hengellisen piirin tilalla 
omaishoitajien ja hoidettavien hem-
mottelupäivä, kaikki tervetuloa!
Paikka: Pioni-pirtti
aika: joka toinen tiistai klo 14.00 – 
15.30
Lisätietoja: 
Veikko ja Pirkko Vepsäläinen, 
p. 044 3563942, 
veikko.vepsalainen@gmail.com

liikuntaryhmät

 
tamPereen 
liikuntaryhmä
Paikka: Tammelakeskus, itsenäisyy-
denkatu 21, Tampere
aika: 18.1.- 30.6. välisenä aikana 
keskiviikkoisin klo 11.00- 12.30  
Osallistumismaksu 4-5 euroa tai 
kausimaksu 
Lisätietoja: 
Serge Tcheuffa, p. 044 9944834, 
sergonomia@sergonomia.fi

valkeakosken 
omaishoitaJien JumPPa
Paikka: Wäinämöisen Monitoimisali, 
ohjaus/Haka GyM 
aika: Tiistaisin klo 15.00 -16.00, 
10.1.-30.5. välisenä aikana
Lisätietoja: 
Martti Heikkinen, p. 0400 834835, 
martti.heikkinen35@gmail.com

muita taPahtumia

 
kevätretki 
11.5.2017 klo 10.00-16.00
Kaikille avoin Pionin kevätretki Pin-
siön taimistoon ja näyttelypuistoon 
sekä Urkin piilopirttiin, jossa ruo-
kailu ja kierros. ilmoittautumisesta 
ja hinnasta tiedotetaan lähempänä 
ajankohtaa.

Perinteinen Pioni-
Perheen kesäJuhla
 ”Rantakoivun alla”  
lauantaina 10.6.2017 
Käenkoski Juhlatalossa, Parkanossa
Ajasta, juhlaohjelmasta ja ilmoittau-
tumisesta tiedotamme tarkemmin 
keväällä. Sydämellisesti tervetuloa 
mukaan yhteiseen juhlaamme! 

suviretki 
29.6.2017 Virtain Perinnekylään klo 
9.00-17.00
Hinta Pionin jäsenelle 30 euroa ja 

muille 35 euroa. ilmoittautumiset 
sekä bussin reitti tiedotetaan lähem-
pänä ajankohtaa.

”Muutokset tapahtumiin ovat mahdol-
lisia, joten seuraa tapahtumatietoja 
myös kotisivuiltamme, Facebookista, 
Aamulehden tapahtumakalenterista ja 
paikallislehdistä.”
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Iloinen PIONIn Pilkkitapahtuma

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Pekka Kankkonen p. 044 508 8329, pekka.kankkonen@gmail.com

Tervetuloa mukaan ulkoilemaan ja pilkkimään. 

torstaina 2.3.2017 klo 10.00-13.00 Lempäälän Kierimossa
Pilkkitapahtuma kaikille jäsenillemme ja muille kiiinnostuneille

KeVÄTReTKI
11.5.2017 klo 10-16

Kaikille avoin Pionin kevätretki Pinsiön 

taimistoon ja näyttelypuistoon sekä Urkin 

piilopirttiin, jossa ruokailu ja kierros. Hin-

noista ja ilmoittautumisesta tiedotetaan 

lähempänä ajankohtaa.

Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

pi
xa

ba
y.c

om
/f

re
dd

ie
10

Ovet-valmennus 
Hämeenkyröläisille 

omaishoitajille

OVIA OMAISHOITAJAN ARKEEN

Omaishoitaja-valmennusjakso 
Hämeenkyrössä

Valmennus on osanottajille 
maksuton. 

Ryhmään mahtuu 10 henkilöä.

Perinteinen PIonI-perheen kesäjuhla
”Rantakoivun alla”  

Lauantaina 10.6.2017 
Käenkoski Juhlatalossa , Parkanossa

Ajasta, juhlaohjelmasta ja ilmoittautumisesta tiedotamme 
tarkemmin keväällä. Juhlille järjestetään bussikyyditykset 

pienellä omavastuulla. 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan yhteiseen juhlaamme! 
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heI!
Olen leo levanen, Pionin hallituksen 
jäsen ensi vuoden alusta. Olen läh-
töisin Tervolasta Pohjois-Suomesta 
ja tullut Tampereelle junan tuomana 
Turun ja Jyväskylän kautta.

Olin yhdessä äitini kanssa vajaan 
vuoden isäni omaishoitaja hänen 
sairastuttuaan ja myöhemmin muu-
taman vuoden äitini omaishoitaja. 
Tuolloin tutustuin nykyisiin pionilai-
siin, mm. Aarre Alaseen. Viitisen vuot-
ta sitten otin yhteyttä puheenjohtaja 
Aarre Alaseen ja pääsin mukaan Pio-
nin toimin taan, aluksi työllistettynä, 
sitten vapaaehtoisena järjestösihtee-
rinä ja nyt sihteerinä.

Omaishoitajuuden tuntemukse-
ni rajoittuu siihen, että olen ollut 
omaishoitaja. Sosiaali-, terveys- ja 
muun omaishoidon ydin- ja perusalan 
osaamista minulla ei ole. Täten yritän 
soveltaa omaa osaamistani omaishoi-
toa tukevaan toimintaan. Peruskoulu-
tukseltani olen peruskoulun yläasteen 
ja lukion historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja. Opettajaurani jäi lyhytai-
kaisten sijaisuuksien hoitamiseen. Jat-
ko-opintoina väittelin filosofian toh-

toriksi historiasta ja kasvatustieteen 
tohtoriksi. Tällä perusteella olen tällä 
hetkellä kasvatustieteen, erityisesti 
teatterikasvatuksen dosentti Tampe-
reen yliopistossa ja yleisen historian, 
erityisesti teatterihistorian dosentti 
itä-Suomen (Joensuun) yliopistossa.

Oman kokemukseni perusteella suo-
sittelen vapaaehtoistoimintaa PiONissa.

Leo Levanen

heI!
Toimin sosiaali- ja terveydenhuollon 
opettajana, koulutan lähihoitajia ja 
koulunkäyntiavustajia. Peruskoulu-
tukseltani olen fysioterapeutti ja so-
siaalipsykologi + opettajan pätevyys.
Työskentelin useita vuosia (fysiotera-
peutti) vaikeavammaisten ja neurolo-
gisten potilaiden kanssa ja tutustuin 
omaishoitajien arkeen tehdessäni lä-
hinnä kotikäyntejä. Nyt olen vuoden 
verran ollut vapaaehtoisena Pionilla 
ja sain oman ryhmän Pirkkalasta. Olen 
muidenkin ryhmien käytettävissä, kun 
tarvetta koulutukseen tulee.

Riitta Kuismanen

heI!
Olen Ossi Aho, herastuomari, varaval-
tuutettu, Tampereella. Olen syntynyt 
1948 ja olen naimisissa, kaksi lasta, 
aikuiset pojat ja kaksi lastenlasta.
Työurani on Rajavartiolaitos/merivar-
tiotehtävät, 28 v. Viimeisin tehtäväni-
mike Merivartiokoulun kurssinjohtaja-
na. Sotilasarvo on kapteeniluutnantti.
yrittäjänä, sisävesilaivavarustamo 
Keurusselällä, ms siipirataslaiva Elias 
lönnrot. Höyrylaiva ss Tarjanteen 
päällikkönä. luottamustoiminta; 
lautamiehenä 16 vuotta Pirkanmaan 
käräjäoikeudessa, arvonimi, herastuo-
mari.

Nykyisin Tampereen kaupungin 
kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 
valtuustokaudella 2013-, Perussuo-
malaisten Tampereen valtuustoryh-
män varapuheenjohtaja ja sihteeri. 
Vanhusneuvoston jäsen, ikäihmisten-
palvelujen lautakunnan - ja terveyttä 
ja toimintakykyä edistävien palvelu-
jen lautakunnan varajäsen, Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin valtuuston 
jäsen 2013-.

Ossi Aho

uusIeN hallItukseN 
jäseNteN esIttely

leo levanen riitta kuismanen ossi aho
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Perhehoidossa on kyse uu-
denlaisesta yhteisöllisyyden 
muodosta, jossa perhehoito-

valmennuksen saaneet perheet tar-
joavat hoivaa omassa kodissaan, jota 
kutsutaan perhekodiksi. Perhehoitaja 
voi myös tulla asiakkaan kotiin hoita-
maan silloin, kun tämä on asiakkaan 
kannalta sopivin ratkaisu. Vaikkapa 
omaishoitajan vapaan ajaksi.
Perhehoitajana voi toimia yksi per-
heen jäsenistä tai useampi saman 
perheen aikuinen. Mikäli perheessä 
on alaikäisiä lapsia tai muita erityis-
tä hoivaa tarvitsevia perheenjäseniä, 
huomioidaan heidän hoidontarpeensa 
kun mietitään, montako perhehoidet-
tavaa perhehoitajan luokse voi sijoit-
taa. 

Perhehoidon järjestämisestä päät-
tää ja vastaa kunta ja se perustuu mm. 
Perhehoito- ja Sosiaalihuoltolakiin. 
Perhehoitoa edistää valtakunnallinen 
Perhehoitoliitto. 

Asiakkaan kotikunta solmii toimek-
siantosopimuksen asiakkaan hoidosta 
valmennetun perhehoitajan kanssa. 
Pirkanmaalla perhehoitokotien tiedot 
on koottu yhteen ja tietoa ylläpitää ja 
päivittää perhehoitoyksikkö. Asiakas 
maksaa perhehoidosta asiakasmak-
sun kunnalle ja perhehoidon järjes-
tämisestä vastaava kunta maksaa 
perhehoitajalle palkkion sekä kulu-
korvauksen. Kulukorvaus on tarkoi-
tettu asiakkaiden hoidosta aiheutuvi-
en kulujen kattamiseen ja palkkio on 
korvaus tehdystä hoitotyöstä. Raha ei 
liiku koskaan perhehoitajan ja asiak-
kaan välillä ja perhehoitajan pöydässä 
voi syödä hyvillä mielin. 

Perhehoitoa on Pirkanmaalla tarjol-
la erilaisiin tarpeisiin. Perhehoito pe-
rustuu palvelutarpeen arviointiin.

Pitkäaikaisessa perhehoidossa 
ikäihminen muuttaa asumaan per-
hehoitajan kotiin toistaiseksi. Tarvit-
taessa ikäihminen voi saada kotihoi-

PerhehOItO

TeKsTI Ja KUVaT: Wilma Karikko

Uusi perhehoitoyksikkö Keipe 
vauhdittaa perhehoidon käyttöönottoa Pirkanmaalla

Perhehoitoa on Pirkanmaalla 
tarjolla erilaisiin tarpeisiin
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Perhehoitoyksikkö KeiPe
Koordinaattori

Katariina Somppi
puhelin 040 806 3158

Kehitysvammaisten perhehoito
Ohjaaja

leila Airosto
puhelin 040 806 3159

ikäihmisten perhehoito
Ohjaaja

Roosa Kettunen
puhelin 040 801 9957

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

www.tampere.fi/keipe

don ja kotisairaanhoidon palveluja 
perhekotiin.

Tilapäisessä perhehoidossa per-
hekodissa vietetään ennalta 
sovittu ajanjakso, joka voi olla 
kestoltaan parista päivästä 
pariin kuukauteen. Tilapäinen 
perhehoito on hyvä vaihtoehto 
omaishoitajan vapaan aikai-
seksi hoidoksi tai jos ikäihmi-
nen tarvitsee hetkellisesti ta-
vallista enemmän huolenpitoa.

Päiväperhehoidossa viete-
tään 7 - 8 tuntia tai muu sovit-
tu ajanjakso. Päiväperhehoito 
on hyvä vaihtoehto päiväkes-
kukselle. Päivä perhehoidossa 
sisältää aamupalan, päiväruo-
kailun, päiväkahvin ja virikkeitä sekä 
mahdollisuuksien mukaan ulkoilua.

PerhehOItOyksIkkö
Kehitysvammaisten ja ikäihmisten 
perhehoidon koordinointi on Pirkan-
maalla keskitetty perhehoidon yk-
sikköön KeiPeen. Kehitysvammaisten 
perhehoidon osalta yksikön toimin-
taan ovat sitoutuneet kaikki Pirkan-
maan 22 kuntaa, ikäihmisten osalta 
17 (  Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, 
lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, 
Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sas-
tamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, 
Vesilahti, Virrat sekä ylöjärvi). Tämä 

tarkoittaa, että näiden kuntien osalta 
Keipe-yksikkö huolehtii uusien perhe-
hoitajien rekrytoinnista, lakisääteisen 

työparina. lisäksi yksikkö osallistuu 
perhehoidon kehittämiseen, tiedotta-
miseen, arviointiin ja markkinointiin 

Pirkanmaalla ja tekee verkos-
toyhteistyötä sidosryhmien 
kanssa sekä osallistuu perhe-
hoidon valtakunnalliseen ke-
hittämiseen.

yksikön tavoitteena on, 
että koko Pirkanmaalla olisi 
mahdollisimman pian tarjol-
la lainmukaista ja laadukasta 
perhehoitoa, joka perustuu 
perhehoitajien valmennuk-
seen ja toiminnan seurantaan. 
Perhehoitovalmennukseen on 
ollut enemmän tulijoita, kuin 
valmennukseen mahtuu. Noin 

joka kolmas perhehoidon tarjoami-
sesta kiinnostunut pääsee valmen-
nukseen, joka on ehdoton edellytys 
perhehoitajana toimimiselle.

Jos vähänkään mietit, että per-
hehoito voisi soveltua omaisellesi 
esimerkiksi omaishoitajan vapaan 
aikaiseksi hoidoksi tai päiväkeskus-
palvelun sijaan, ota yhteyttä oman 
kunnan palveluohjaajaan tai Kei-
pe-yksikköön. Perhehoitoon kulkemi-
nen kuntarajojen yli on Pirkanmaalla 
jo mahdollista. Perhehoitaja voi myös 
tulla asiakkaan kotiin, jos tämä arvioi-
daan parhaaksi vaihtoehdoksi. Perhe-
hoitopalvelu saattaa sopia juuri teille 
ja sitä voi hyvinkin olla jo tarjolla tei-
dänkin kunnassanne!

Oman kunnan työntekijä vastaa 
perhehoidossa asiakkaan ohjaukses-
ta perhehoitoon ja tekee päätöksen 
perhehoitoon sijoittamisesta. Hän 
myös tekee toimeksiantosopimuksen 
perhehoitajan kanssa sekä huolehtii 
viranomaisverkostojen toimivuudes-
ta ja valvoo perhekodin toimintaa. 
Oman kunnan työntekijältä saat tie-
toa perhehoidon asiakasmaksusta, 
sillä kaikissa Pirkanmaan kunnissa ei 
vielä ole yhdenmukaistettu maksun 
suuruutta. Omaishoitajan vapaan ai-
kaisen hoidon maksu on 11,50 euroa/ 
vuorokausi.

Mahdollisuudesta päästä perhehoitoon 
voi kysyä oman kunnan palveluohjaa-
jalta tai ottamalla yhteyttä KeiPeen.

Tavoitteena on, että 
koko Pirkanmaalla 

olisi mahdollisimman 
pian tarjolla lainmu-
kaista ja laadukasta 

perhehoitoa.
ennakkovalmennuksen järjestämises-
tä perhehoitajiksi aikoville ja ylläpi-
tää perhepankkia, josta perhekoteja 
välitetään kuntiin. lisäksi yksikkö 
seuraa perhekotien toimintaa ja pitää 
yhteyttä perhehoitajiin. yksikön työn-
tekijät myös toimivat perhehoitajan 
lakisääteisenä vastuutyöntekijöinä. 
Perhehoitajien koulutus, tukeminen 
ja virkistyksestä huolehtiminen kuu-
luu perhehoitoyksikölle, sekä myös 
tarvittaessa perhehoitajien sijaisjär-
jestelyistä huolehtiminen. yksikön 
työntekijä osallistuu perhehoitopro-
sessiin ja toimii tarvittaessa kunnan 
perhehoidosta vastaavan työntekijän 
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Pionin uudet nettisivut 
Ja sähköPostiosoitteet 

Uusilla sivuilla www.pioniry.fi on lempeitä värejä ja raikkautta. Sivuista on 

pyritty tekemään myös selkeämmät. Uutena asiana tulisi olemaan blogi, johon 

voivat halukkaat kirjoittaa. Sivujen uudistaminen on sisällön osalta vielä 

toistaiseksi kesken. Otamme mielellämme palautetta vastaan. 

Pionin toimiston työntekijät saavat myös uudet sähköpostiosoitteet, 

jotka tulevat olemaan muotoa

etunimi.sukunimi@pioniry.fi

vanhatkin sähköpostiosoitteet toimivat myös

Muistin siskonpojan 
nimen. 
Alina muisti 
aamulääkkeet.
Paras hoivapalvelu auttaa ihmistä elämään oman laistaan 
elämää. Usein hyvä elämä on asumista omassa kodissa, 
tutun ihmisen hoitamana.  

Alina tarjoaa monenlaisia hoivapalveluja: kylvetystä, lääke
huoltoa, lääkärissä käyntiä, ulkoilu ja virkistys palveluja. Alina 
lomittaa omaishoitajia ja antaa omaishoitajalle mah dollisuuden 
hengähtää hetken arvokkaasta ja vaativasta työstä. 

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kartoituskäynti

Alina Orivesi–Kangasala
Puh. 044 455 6341
tiina.hietanen@alinahoivatiimi.fi

Alina Tampere–Kangasala
p. 044 455 6400
virpi.salminen@alinahoivatiimi.fi
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lämmin tervehdys 
täältä teiskosta! 

Teiskon omaishoitajien vertais-
ryhmä kokoontui ensimmäi-
sen kerran 21.9.2016 ja pai-

kalle saapui jo tuolloin ilahduttavan 
moni tutustumaan ryhmään ja kuu-
lemaan tulevien tapaamisten sisäl-
löstä. Ryhmä on tarkoitettu nykyisille 
omaishoitajille, mutta myös aiemmin 
omaishoitajina toimineet ovat terve-
tulleita.

sovimme että tapaamme kerran 
kuukaudessa Teiskon seurakuntako-
dilla. Juomme kahvia ja jaamme miel-
tä askarruttavia asioita, jokainen saa 
osallistua keskusteluun omalla taval-
laan. Vaikka omaishoitosuhde voi olla 
raskas, niin henkisesti kuin fyysisesti-
kin, on ryhmässä mahdollisuus myös 
jakaa niitä kokemuksia joiden avulla 
jaksaa tärkeää työtä tehdä. Näiden 
omakohtaisten kokemusten jakami-
nen voi auttaa toisia omaishoitajia 
löytämään itselleen sopivia keinoja 
huolehtia itsestään ja omaisestaan. 
Kutsumme myös asiantuntijoita ker-
tomaan vinkkejä ja käytännön tietoa 
kuinka hyödyntää erilaisia palveluita 
tai mitä olisi hyvä huomioida ennal-
taehkäisevässä mielessä. Hyvinvoiva 
omaishoitaja nauttii omasta elämäs-
tään ja omaishoidettava saa mahdol-
lisuuden hyvään hoitoon. Molempien 
hyvinvointi vahvistaa parhaimmillaan 
myös yhteiseen elämään, rakkauteen 
ja parisuhteeseen liittyviä siteitä.

olen itse toiminut omaishoitajana 
muutama vuosi takaperin. Paljon uut-
ta tietoa on tullut eteen omaishoito-
suhteen päätyttyä ja siksi ajattelen-
kin että on tärkeää saada nykyisille 

Tervetuloa tutustumaan 
PIONI-puodin tuotteisiin. 
Puodissa myydään mm. 
käsin kudottuja lapasia ja 
villasukkia, kokoja on niin 
lapsille kuin aikuisillekin.

Tuotteita myydään myös 
messuilla, joihin osallis-
tumme.

Voit myös kutoa sukkia, 
lapasia ja muuta lämmintä 
meille myyntiin – langat 
saat toimistoltamme.

PIONI-puoti

OMaIshOIta ja- 
valMeNNusta tar jOlla

Ovet-valmennus on tarkoitettu 
omaishoitajille, jotka hoitavat tai ai-
kovat ruveta hoitamaan läheistään 
tai omaistaan. Omaishoitaja-valmen-
nus kestää yhteensä 16 tuntia. Val-
mennuskertoja on kuukauden aikana 
yhteensä neljä. yksi kerta kestää nel-
jä tuntia. Valmennus on ryhmätoi-
mintaa, jossa käsitellään alustusten, 
keskustelun ja harjoitteiden avulla 
keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä 
asioita. 

Valmennus on osallistujille maksu-
tonta. Valmennuksen punaisena lan-
kana on omaishoitajien vahvuuksien 
tukeminen ja uusien voimavarojen 
löytäminen yhdessä toisten omaishoi-
tajien kanssa. 

Omaishoitaja-valmennusta järjes-
tetään Hämeenkyrössä tammikuussa 
2017. PiONi:lla on seitsemän Ovet-oh-
jauksen käynyttä valmentajaa: Raija 
Hietasarka, elisa Hiltunen, Hannele 
Jokela, Pertti Lahti, Leea Parhiala, 
Tarja Ruusuvuori ja Päivi Vanamo.

omaishoitajille mahdollisimman pal-
jon tietoa ja tukea juuri nyt kun siihen 
on tarve. Olen hyvin iloinen saades-
sani toimia Teiskon vertaisryhmän oh-
jaajana, kiitos Pionille vertaisryhmien 
järjestämisestä ja Teiskon ryhmäläisil-
le mukavista keskusteluhetkistä. Täs-
tä on hyvä jatkaa eteenpäin! 

Vuoden 2016 viimeinen kokoontu-
minen onkin joulujuhlan merkeissä ja 
vuoden 2017 alkupuoliskon tapaamis-
päivät ovat: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 
17.5. 

 Kaunista joulun aikaa kaikille! 

Talvisin terveisin, 
Toni Rajaveräjä 
040-776 5771 rajaveraja@rajaveraja.fi

Pioni2013nro8sisus.indd   15 24.6.2013   10:38:18

TeKsTI: Toni Rajaveräjä
KUVa: Luova

Kiinnostuitko? ota yhteyttä!
Hannele Jokela, puh. 050 555 3115, 

hannele.jokela@pioniry.fi 
tai Elisa Hiltunen, puh. 045 875 1417 

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

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

maksaen. Kuntoutustyömme nojaa osaamiseen, 
asiakaslähtöisyyteen ja terveydenhuollon toimi-

joiden väliseen hyvään yhteistyöhön. 

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

Hakuohjeita ja lisätietoja saat 
kuntoutussihteeri Tarja Lammilta:  

p. 050 394 7524 Myös
lomat ja  
virkistys-
päivät!

Vahva kuntoutusosaaminen, 
mukava miljöö ja sympaattinen 
ilmapiiri tukevat kuntoutumista 

Kankaanpäässä.

Vietä ihana joulu täysihoidolla
alkaen 267e/2vrk

Nykytutkimusten mukaan liik-
kumattomuus yli 60-vuoti-
ailla on korkea. Tiedetään 

myös, että liikunnan harrastaminen 
pidentää elinikää sekä vaikuttaa edul-
lisesti ikääntymisen laatuun. liikku-
minen ei ole ylellisyyttä, vaan vält-
tämätöntä iän tuomien muutoksien 
hidastamiseksi.

Pirkanmaan Omaishoitajat PiONi 
ry liikuntatoiminta-ajatuksena on 
edistää ikäihmisten hyvinvointia. Val-
takunnallisen Kunossa kaiken ikää 
-ohjelman tuella Pioni on suunnitel-
lut Tampereella sekä lempäälässä 
ohjattuja liikuntatuokioita, kuntosa-
likäyntejä sekä ravitsemusluentoja. 
Näiden toimintojen avulla kannuste-
taan ikääntyviä aloittamaan liikkuva 

ja terveellinen elämäntapa.
Pionin ohjatut liikuntatunnit so-

pivat kaikille iästä ja aikaisemmasta 
harjottelutasosta riippumatta. Ne 
tarjoavat erilaisia harjoituksia, jotka 
lisäävät lihasvoimaa, kehittävät tai 
ylläpitävät tasapainoa sekä nivelten 
liikkuvuutta. Kaikki harjoitteet ovat 
suunniteltu niin, että jokainen osallis-
tuja saa niistä kohtuullisesti sopivaa 
kuormitusta ja hyvää oloa. Harjoi-
tukset tapahtuvat kiertoharjoittelun 
muodossa, johon käytetään erilaisia 
välineitä kuten keppijumppaa, palloa, 
käsipainoa, kuminauhaa, jne. Näillä 
pystytään merkittävästi parantamaan 
toimintakykyä.

Kukin liikuntaryhmä alkaa alkuläm-
mittelyllä, joka valmistaa lihaksia ja 

niveliä tuleviin harjoitteisiin. Tietty-
jen liikkeiden tarkoitus kunnon edis-
tämisen lisäksi on tuoda sosiaalista 
vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä 
ja uusia kavereitakin elämään. Tunnit 
päättyvät aina venyttelyllä.

Miksi kannattaa liikkua? Se kan-
nattaa, sillä jaksat paremmin hoitaa 
jokapäiväiset askareet, pysyt virkeänä 
ja terveenä mahdollisimman pitkään 
ja vähennät riskiä sairastua sydän- ja 
verisuonisairauksiin sekä aikuistyypin 
diabetekseen. liikunta piristää kehon 
lisäksi myös mieltä, ja on mainio ajan-
viettotapa, jossa tutustua uusiin ihmi-
siin. 

Tervetuloa mukaan liikkumaan!

Pioni on mukana kunnossa kaiken 
ikää-ohJelmassa

TeKsTI: serge Tcheuffa
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Pirkkalan vertaistukiryhmän 
uusi vetäJä riitta kuismanen 

esittäytyy

Vuoden verran olen ollut Pio-
nilla vapaaehtoisena ja nyt 
syksyllä sain Pirkkalan ryh-

män vetääkseni. Muutaman kerran 
onkin jo ehditty tapaamaan ja suun-
nittelemaan jatkoa. Olen myös vierail-
lut muissa ryhmissä kouluttamassa ja 
minua voi jatkossakin pyytää vierai-
lulle.

Omaishoitajuuteen tutustuin en-
simmäisen kerran tehdessäni ko-
tikäyntejä fysioterapeuttina. Näin 
omaishoitajuudesta sen raskaamman 
puolen - sekä fyysisen että henkisen 
kuormittavuuden. Nyt olen päässyt 
kurkistamaan omaishoitajuuteen toi-
sesta näkökulmasta kouluttaessani 
lähihoitajia. On ollut avartavaa tutus-
tua sosiaali- ja terveysalan erilaisiin 
käytänteihin – sekä hyvin toimiviin 

että ongelmallisiin. Omaishoitajien 
palveluissa ja terveydenhuollossa 
näyttää olevan vielä parantamisen 
varaa myös asenteellisesti – kauniit 
juhlapuheet ja lupaukset odottavat 
täyttymistään.

yksi käytännön ongelma on tiedon 
saanti ajankohtaisista asioista sekä 
konkreettinen tuki esimerkiksi lomak-
keiden täyttämisessä. Nämä olivat 
myös toiveena, kun suunnittelimme 
tulevan vuoden sisältöä ryhmäläis-
ten kanssa. Ajatuksena on, että joka 
kerralla olisi noin vartin alustus jos-
takin aiheesta ja siitä keskustelua. 
Omaishoitajissa on paljon tieto-taitoa 
eri elämänaloilta ja toivon, että halu-
tessaan he voisivat myös osallistua 
alustusten pitämiseen.

Suunnittelimme ensi vuodelle myös 

yhteisiä tapaamisia ja retkiä muiden 
ryhmien kanssa. Omaishoitajat viet-
tävät paljon aikaa yksin, ovat joskus 
kuin ”häkkilintuja” kuten eräs rouva 
totesi. Sosiaalisen verkoston laajenta-
minen, tutustuminen toisiin omaishoi-
tajiin naapurikunnissa voi tuoda uusia 
ystäviä ja vaihtelua arjen rutiineihin.
Fysioterapeuttina tulen pitämään 
teemapäiviä hyvinvointiin liittyen 
(terveysliikunta, ergonomia, hieronta, 
kuntoliikunta…) ja toisaalta sosiaalip-
sykologina psyykkisen hyvinvoinnin 
edistämisen teemoja (jaksaminen, 
vuorovaikutus jne.) Toiveiden ja tar-
peiden mukaan. 

iloisiin näkemisiin,

Riitta
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onko sinulla tai 
PerheenJäsenelläsi 

kokemusta Perhehoidosta? 

Haluaisimme haastatella perhehoidossa ollutta 
henkilöä tai tämän perhettä keväällä 2017 

ilmestyvään Pioni-lehteen. Ota yhteyttä ja kerro 
kokemuksistasi! Omakohtaiset kertomukset auttavat 
muita Omaishoitajia harkitsemaan, voisiko perhehoito 

sopia heille. 

Elisa Hiltunen: pioniry@pioniry.fi 
tai Wilma Karikko: wilma.karikko@pioniry.fi

Rauhallista 

 Joulua!



tätäkin 
Pionilaiset tänä 
vuonna ehtivät

▲ voiton huumaa hattutuunauksessa

▲ villiyrtit esillä ▲ korttelikerhossa elsa ja heta lausuvat

▲ arto satonen kyläilemässä▲ lettukestit maanantaikahviossa

▲ minigolfaamassa Pohtiolammella

nadjan saalis

kanin rapsuttelua
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töIssä PIONI:lla

Pirkanmaan Omaishoitajat 
PiONi ry oli minulle ennes-
tään tuttu, sillä olen aiemmin 

työskennellyt Tampereen kaupungilla 
ikäihmisten palveluiden projektisuun-
nittelijana. Työt PiONi:lla aloitin syys-
kuussa 2016 ja työnkuvaan on kuu-
lunut uusien hankkeiden valmistelua 
rahoitushakemusten täyttämisen 
merkeissä sekä tämän jäsenlehden 
toimittamista. lehteen kirjoitin jutun 
perhehoidosta, koska olin ollut muka-
na STM:n Tampereen Pekka-hankkees-
sa, joka toi ikäihmisten perhehoidon 
Tampereelle. Aihe oli ajankohtainen 
myös siitä syystä, että Pirkanmaan ke-
hitysvammaisten ja ikäihmisten per-
hehoidon yksikkö KeiPe aloitti työnsä. 
Osallistuin lisäksi syksyllä Tampereen 
kaupungin työryhmään, jossa kehitet-
tiin omaishoitoperheiden sekä koti- ja 
laitoshoidossa olevien perheenjäsen-

ten käyttöön motivointikorttipakkaa. 
Motivointikorteista voi löytää kivaa 
tekemistä ja saada vinkkejä yhdes-
sä tekemiseen ja kokemiseen, vaikka 
lastenlasten vierailua varten. Kortte-
ja voivat hyödyntää myös hoiva-alan 
ammattilaiset koti-ja laitoshoidossa 
olevien asiakkaidensa kanssa. Kortti-
pakka valmistuu vuoden 2016 – 2017 
vaihteessa.

Koulutukseltani olen yTM. Valmis-
tuin lapin yliopistosta pääaineinani 
sosiologia ja sukupuolentutkimus. 
Vapaaehtoistyö on lähellä sydäntäni. 
Olen koulutettu ja aktiivinen Rikos-ja 
riita-asioiden sovittelija ja vedän su-
denpentujen laumaa Tervaksen teki-
jöiden partiolippukunnassa. Harras-
tan joogaa ja lukemista sekä koiran 
kanssa ulkoilua. Työssäni ja elämässä-
ni haluan edistää oikeudenmukaisuu-
den ja tasavertaisuuden toteutumista. 

Työni jatkuminen PiONi:ssa riippuu 
rahoituksen saamisesta, mutta olen 
toiveikas ja uskon näiden asioiden jär-
jestyvän parhain päin. Minusta olisi 
hienoa työskennellä osana PiONi-per-
hettä myös tulevana vuotena.
 
Wilhelmina ”Wilma” Karikko

Kiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet toimintaamme 
monin eri tavoin. 

Kiitämme myös kaikkia yhteistyötahoja hyvästä ja 
hedelmällisestä yhteistyöstä.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI kiittää 
sydämellisesti seuraavia tukijoitaan

Aamulehti
Kansanedustaja Arto Satonen

Lions Club Näsinneula
Lions Club Ladyt Lempäälä

Tampereen kaupunki
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta 

Lounea Oy    
Lions Club Ylöjärvi Teivo
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Väinölänkatu 15, 33500 Tampere
www.pioniry.fi

Olemme myös Facebookissa.

Pionin hallituksen Jäsenet 2017

Pionin yhteystiedot

aarre alanen
puheenjohtaja
040 839 0336

aarre.alanen@pioniry.fi

Leea Parhiala
projektikoordinaattori

050 555 0014
leea.parhiala@pioniry.fi 

Pertti Lahti
projektipäällikkö
044 377 7174

pertti.lahti@pioniry.fi 

Leo Levanen
sihteeri

045 181 7311
leo.levanen@pioniry.fi

Hannele Jokela
projektikoordinaattori

050 555 3115
hannele.jokela@pioniry.fi

elisa Hiltunen
järjestösihteeri
045 875 1417

pioniry@pioniry.fi

Wilhelmina ”Wilma” Karikko 
Työnsuunnittelija/ Hankeakti-

vaattori
040 580 5353

wilma.karikko@pioniry.fi

aarre alanen
puheenjohtaja

Tampere
puh.040 8390336

aarre.alanen@pioniry.fi

Jari Pirhonen
varapuheenjohtaja

Tampere
puh.045 187 0505

jari.pirhonen@uta.fi

ossi aho
Tampere

puh. 050 548 6700
ossi.@ossiaho.fi

Riitta Kuismanen
Pirkkala

puh. 040 568 7936
riitta.kuismanen@gmail.com

Markku Leinonen
Valkeakoski

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

Marjut Lemivaara
Tampere

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

Leo Levanen
sihteeri

Tampere
puh. 045 181 7311

leo.levanen@pioniry.fi

Ilmari nurminen
Tampere

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

Voitto Vänskä
Sastamala

puh. 045 3135589
voitto.vanska@hotmail.fi

Tuula Westman
Tampere

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

Hallituksen varajäsen:

Katja Korpela
lempäälä

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



Kutsu

Maanantaina 24.4.2017 klo 17.00
PIONIn tiloissa, Väinölänkatu 15, Tampere

Tervetuloa!

PIONIn sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS


