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MUUTOKSET  
TUOVAT HAASTEITA

SykSy taittuu talveksi ja joulu 
kolkuttelee jo ovella. yhdistykses-
sä syksy on mennyt jonkinlaisessa 
myllerryksessä. tuttuja työntekijöitä 
on lähtenyt pois ja uusia on tulossa 
tilalle. Palkkatuella olemme saaneet 
erinomaisia työntekijöitä toimistolle 
ja on suuri harmi ja menetys, että jou-
dumme heistä aina luopumaan. Se 
on ihan suoraan sanottuna monien 
eri tahojen voimavarojen tuhlausta. 
Juuri kun työntekijä on oppinut ta-
lon tavoille ja löytänyt oman tapansa 
toimia ja tehdä erinomaista työtä, 
täytyy hänen jo lopettaa. todella 
ikävää. Hallitus onkin linjannut, 
että meidän pitää pyrkiä saamaan 
näihin töihin jatkuvuutta. keinoina 
näemme tässä muun muassa palkka-
tuettujen henkilöiden lomittamisen 
ajallisesti niin, että meillä on kaksi 
työntekijää yhtä aikaa ja kun toinen 
vaihtuu – niin toisella on vielä puolet 
jäljellä ja uusi kerkeää taas vuorol-
laan sisälle työhön ja yhdistykseen ja 
oppimaan rytmin ja tiedot.

tällä hetkellä haemme tiimiin 
myös Raijan työn jatkajaa. Raija Hie-
tasarka irtisanoutui tehtävästään ke-
sällä omasta tahdostaan ja työsuhde 
päättyi virallisesti 1.10. toivotamme 
Raijalle erinomaista jatkoa, missä 
ja miten sitä sitten jatkaakaan. Hän 
teki yhdistyksessä töitä uutterasti ja 
taidolla. Menetimme hyvän työnte-
kijän. 

toinen koko syksyn aikaa vienyt ja 
kestänyt projekti on ollut yhdistyk-
semme rahankeräysluvan uusimi-
nen. yritimme saada sen koko maan 
kattavaksi, jolloin olisimme voineet 
tehdä laajempia ja kattavampia ra-
hankeräyskampanjoita, mutta nyt 
näyttää siltä ettei sitä tulla meille 

myöntämään. asiasta päättävä taho 
kun katsoo, ettei meillä ole tarvetta 
tällaiselle ja näin laajalle luvalle. He 
katsovat että meidän toimintaan riit-
tää Pirkanmaalta saatavat lahjoituk-
set. ikävä kyllä näin ei ihan ole, sillä 
juuri näistä varojen vähyydestä joh-
tuen emme voi palkata esimerkiksi 
vakituista henkilökuntaa. tämä tie-
tää aina sitten sitä vaihtuvuutta kuin 
myös hyvien työntekijöiden mene-
tyksiä. todella valitettavaa. tulevan 
talven ja vuoden tavoitteita on hal-
lituksen linjauksen mukaan myös 
yhdistyksemme muutto takaisin 
saman katon alle, tutulle Väinölän-
kadulle. On turhaa tuhlausta käyttää 
kahta eri osoitetta saman yhdistyk-
sen toimintaan. 

Mielenkiintoista tulee olemaan 
myös seurata kuinka kaupunki tulee 
parantamaan omaishoitajien oloja 
ja mahdollisuuksia toimia lähivuo-
sina. Sille viime sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksessa 7.11. sain 
tietooni että kaupunki pyrkii kasvat-
tamaan omaishoidon osuutta hoi-
vasta nykyisestä noin 4,2% -> 6-7% , 
lähivuosien aikana. kysyessäni asiaa 
tarkemmin, minulle vakuutettiin 
että kyse on nimenomaan osuuden 
kasvattamisesta eikä vain ikäpolven 
suuruudesta johtuvaa ”luonnollis-
ta kasvua”. Jos kaupunki tavoittelee 
näin tapahtuvan, niin tällöin heidän 
täytyy huolehtia myös omaishoitajis-
ta ja kaupungin ja alueen omaishoi-
don yhdistyksistä entistä paremmin. 
tarve toiminnallemme tulee vain 
kasvamaan entisestään. Sitä kohti ja 
paremmin eväin tulevaan!

Erinomaista talvea,
Jyri Keränen, puheenjohtaja
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Hei alle 18-vuotiaan 
omaishoitaja 

Kotineuvolan työntekijät ovat 
käytettävissänne silloin kun teillä on 
tarve omaishoidon vapaalle. Hoito 

tapahtuu lapselle tutussa 
ympäristössä – omassa kodissa. 

Työntekijämme ovat ensiaputaitoisia 
sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 
ammattilaisia, joilla on kokemusta 

erilaisista lapsiperheistä. Kotineuvola 
on omaishoidon vapaan palvelun-

tuottajana Tampereella, Ylöjärvellä, 
Nokialla, Pirkkalassa, Vesilahdessa 

sekä Lempäälässä.  

Lisätietoja palveluistamme: 
Katri Lahtinen (044 299 0543) 
katri.lahtinen@kotineuvola.fi 

www.kotineuvola.fi 

Tarjoamme Pirkanmaan alueella hoiva- ja siivouspalveluita kaikenikäisille. 

Palveluihimme kuuluvat mm. 
- hygienian hoito, lääkehuolto
- kotisiivous
- ikkunanpesu
- ruuanlaitto, kaupassakäynti
- lemmikkien hoito- lemmikkien hoito
- omaishoidon tuuraus, 
  henkilökohtainen apu

Ota rohkeasti yhteyttä 
numeroon 044 976 9903 
tai 044 979 4265 
tai sähköpostitse ajhoiva@gmail.com, 
niin etsimme juuri sinulle sopivan avustajan!

Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia. 
. 
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Väen ikääntyessä pitkäai-
kaishoivan tarve kasvaa. 
Omaisten tekemä työ korvaa 

hyvin laajasti virallisen tahon hoi-
vaa. Ikääntyminen ja laitospaikkojen 
vähentämisen seurauksena työssä-
käyvien läheistään hoitavien määrä 
tulee lisääntymään. Monissa kunnissa 
omaishoidon määrärahat alibudjetoi-
daan. Tuki ei saisi olla määrärahasi-
donnaista vaan kaikille kriteerit täyt-
täville tuki tulisi myöntää. Arviolta 
26-46 % hoidettavista olisi laitoshoi-
dossa ilman läheisen hoivaa.

On toki luonnollista, että huoleh-
dimme läheisistämme, mutta voima-
varat ja aika ovat rajalliset. Meidän tu-
lisikin olla askeleen edellä ja kehittää 
joustavia, kustannustehokkaita ja sa-
malla inhimillisiä hoivakäytäntöjä sekä 
huolehtia omaistaan hoitavan jaksami-
sesta. Omaishoidosta kannattaa tehdä 
realistinen – ja haluttu vaihtoehto.

Omaishoidolla on merkittävä vai-
kutus yhteiskunnan taloudelle. Tut-

OMAISHOITOA TUKEMALLA 
INHIMILLISTÄ HOIVAA SEKÄ SÄÄSTÖjÄ

kija Sari Kehusmaan (2014) mukaan 
ilman omaisia ikääntyneiden hoiva-
kulut olisivat 2,8 miljardia/v korkeam-
mat. Kyseessä on mittavat rahat, sillä 
esim.2011 kaikkiin vanhusten palve-
luihin käytettiin yhteensä 2,2 miljar-
dia. On siis taloudellisesti perusteltua, 
että omaishoidon tukea maksettaisiin 
useammalle hoitajalle, koska tuen 
menot ovat hyvin pieni osa omaishoi-
dolla saavutetusta säästöstä.  Muiden 
maiden esimerkki kertoo, että hoiva-
työstä tulee helposti harmaan talou-
den aluetta, mikäli julkiset palvelut 
eivät ole kattavia.

Julkiselle sektorille omaishoidon 
kustannukset ovat jopa vahvasti 
tuettunakin selvästi alhaisemmat 
kuin laitoshoito. Esimerkiksi kehi-
tysvammaisen laitoshoito maksaa 
noin kymmenkertaisesti enemmän 
kuin virallisen omaishoidon kus-
tannukset, johon kuuluvat sekä 
omaishoidon palkkio että palvelut 
hoidettavalle.

Yksityinen palvelutalo- ja asumis-
palvelubisnes ovatkin yksi nopeimmin 
kasvavista toimialoista. Niiden liike-
vaihto kasvoi 2013-2017 jopa 47 pro-
senttia. Markkinoille vietynä ikään-
tyneiden palveluiden laatu ei aina 
vastaa lupauksia, joten ikääntyvien 
huoli omasta tulevasta hoivastaan on 
aiheellinen. Omaishoitoa tukemalla 
mahdollistetaan laitoshoidolle toimi-
va ja inhimillinen vaihtoehto.

Ilman omaishoitoa kuntien tervey-
denhuolto romahtaisi, sillä hoidetta-
vien määrä on suuri. 

Monet omaishoitajat haluavat 
pysyä työelämässä ylläpitääkseen 
ammattitaitoa. Työ tuo vaihtelua ja 
virkistystä 24/7 hoivatyöhön. Se voi 
olla monille myös taloudellinen pak-
ko, joten ansiotyön ja omaishoidon 
yhteensovittamista tulisi helpottaa. 
Joustavilla työkäytännöillä autetaan 
myös osatyökykyisiä. Liukuva työaika, 
työaikapankki, etätyö, lyhennetty työ-
aika, vuorotteluvapaa, mahdollisuus 
säästää vuosilomapäiviä, äkillisistä 
poissaoloista sopiminen lähijohdon 
kanssa ja ennen kaikkea ymmärtävä 
ja kannustava asenne työpaikoilla. 
Työvoiman saatavuuden vähentyessä 
on etulyöntiasema sellaisilla työnan-
tajilla, jotka joustavat perheiden tar-
peiden mukaan. 

Monet tekevät kokopäiväisen työnsä 
ohella hyvinkin sitovaa ja kuormitta-
vaa omaishoitoa, joten heidän työpa-
noksensa yhteiskunnalle ovat kaksin-
kertaiset. Verotulojen lisäksi he tuovat 
mittavat säästöt. Joten olisi kohtuul-
lista, että heidän hyvinvoinnistaan ja 
taloudestaan huolehditaan. Kuntien 
pitäisikin nyt varmistaa, että omaishoi-
tajien jaksamisesta huolehditaan, var-
mistetaan toimivat ja vaihtoehtoiset 
sijaishoidot lakisääteisten vapaiden 
ajalle ja varmistetaan omaishoitajille 
riittävä taloudellinen tuki.

teKsti: riitta Kuismanen   Kuva: timo söyrinki
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Kotisairaalahoidosta

Tays Hatanpään kotisairaala 
tarjoaa sairaalatasoista, ym-
pärivuorokautista akuuttia 

erikoissairaanhoitoa Tampereen kau-
pungin alueella ja sen tavoitteena on 
välttää ylimääräisiä sairaalajaksoja.

Kotisairaalahoito on potilaalle va-
paaehtoista ja perustuu aina potilaan 
ja omaisten suostumukseen. Jokaisen 
käynnit sovitaan yksilöllisesti. Poti-
laalle taataan tarpeen vaatiessa jous-
tava pääsy sairaalaan osastohoitoon. 
Kotisairaalan henkilökuntaan kuuluu 
kolme lääkäriä ja osastonhoitaja sekä 
noin kolmekymmentä hoitajaa. Ha-
tanpään sairaala toimii opetussairaa-
lana.

Puolisoni oli oman toivomuksensa 
mukaisesti kotisairaalahoidossa ko-
dissamme lähes viisi kuukautta. Jou-
lunaikaan hän täytti 80 vuotta.

SaIRaaLaSTa 
KOTISaIRaaLaHOITOON
Kaikin puolin terveeltä vaikuttava, 
paljon liikkuva, tupakoimaton mies 
sairastui vuonna 2014 vaikeaan sydä-
men vajaatoimintaan. Nopeasti saatu 
ensiapu ja Tays:n sydänsairaalan hoi-
totoimenpiteet antoivat muutaman 
vuoden jatkoajan elämälle. Seurasi 
useita vaiheita, jolloin hän sai Tays:n 
ja Hatanpään sairaaloiden hoito- ja 
kuntoutusjaksojen välillä olla kotona. 
Viime vuoden marraskuussa puolisoni 
joutui jälleen sydänsairaalaan sydä-
men vajaatoiminnan vaikeutumisen 
takia. Mitään yksittäistä laukaisevaa 
tekijää tilanteen huonontumiselle 
ei todettu. Potilaskertomuksen mu-
kaan sairaudessa oli ”menossa tau-
din loppuvaihe, eikä ennusteeseen 
vaikuttavia hoitoja ole enää”. Tätä 
hoitoa sanotaan Palliatiiviseksi hoi-
doksi. Sairautta ei enää yritetä paran-
taa, vaan tyydytään tekemään elämä 
mahdollisimman hyväksi ja samalla 
kivuttomaksi. Tavoite oli selkeä ohje 
noudattaa puolisoni tahtoa mm. jois-
takin hoitajien vaatimuksista (esim. 
pyörätuolin käyttö) huolimatta.

Tilanteesta oli keskusteltu ja pää-
tökset tehty yhteisymmärryksessä 

puolisoni kanssa. Hän toivoi pääse-
vänsä kotiin ja oli vakuuttanut ”vai-
mon olevan hyvässä kunnossa”, jo-
ten suunnitelmana oli kotiutuminen 
kotisairaalan turvin. Jo aikaisemmin 
oli hänelle asennettu PleurX -dreeni, 
jonka avulla saatiin monen kuukau-
den ajan tyhjennettyä ylimääräinen 
neste kehosta. Sen käyttö opetettiin 
minulle Hatanpään sairaalassa. Va-
jaatoimintalääkitystä tehostettiin 
siedettyyn maksimiinsa, myös muita 
lääkkeitä oli varsin paljon. Kotiutues-
sa ennusteeseen vaikuttavia hoitoja 
ei enää ollut, kotona kuitenkin oli vie-
lä paljon tehtävää. 

”ON NIIN Hy vÄ, KUN OLET 
SIINÄ LÄHELLÄ.”
Näihin sanoihin, joita puolisoni sa-
noi minulle kotisairaalahoidon aika-
na, tiivistyy koko kotisairaalahoidon 
idea ja merkitys. Sanat kertovat siitä 
luottamuksesta, joka oli välillemme 
rakentunut yli 52 vuotta kestäneen 
avioliittomme aikana. Lähellä olemi-
nen antoi hänelle sen turvan ja avun 
kokemuksen, jota hän tarvitsi ympä-
rivuorokauden viikon jokaisena päi-
vänä lähes viiden kuukauden ajan. 
Hoidettavani sai perushoidon, ruoan, 
lääkkeet, puhtauden ja nukkumisrau-
han sekä kaiken sen liikunnan ja vir-
kistyksen, jota hän pyysi tai oli valmis 
vastaanottamaan. Ruokaa valmis-
timme yhdessä, erityisesti silloin kun 
poikamme ja hänen lapsensa tulivat 
vierailulle. Poikamme saimme usein 
myös hoitoavuksi. Monet ystävät ja 
tuttavat kävivät meitä tervehtimässä. 
Kävimme myös kaupoissa ja joillakin 
vierailuilla. Television urheilu-, mat-
ka- ja luonto-ohjelmat sekä lukemi-
nen olivat hänelle mieluisaa ajanvie-
tettä.

Hoitomaksuun sisältyvät hoitotar-
vikkeet ja tarvittavat apuvälineet. 
Lääkkeet potilas kustantaa itse lu-
kuun ottamatta suonensisäisesti an-
nosteltavia lääkkeitä ja nesteitä. Niitä 
tarvittiin vain muutaman viimeisen 
elinpäivän aikana. Hoitotarvikkeilla 
ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Apu-

välinekeskuksesta lainaksi saaduilla 
välineillä oli erittäin suuri merkitys. 
Ilman MODUX -sänkyä olisimme ol-
leet aivan hukassa. Sängyssä on esi-
merkiksi ilmatäytteiset, moottoroi-
dut painehaavapatjat. Esitteessä sitä 
luonnehdittiin `erittäin korkea riskin` 
patjaksi. Sänky vaati paljon tilaa, mut-
ta se mahdollisti ainakin ammattilais-
ten tehokkaan työskentelyn.

Lääkehuollon ja hoitojen toteutta-
miseen, apuvälineiden hankintaan, 
turvallisuuskysymyksiin ja tiedotta-
miseen annettiin kotisairaalasta tar-
kat ja monipuoliset ohjeet. Myös sovi-
tut ajat pitivät hyvin paikkansa. 

KUN SaIRaaN vOImaT 
vÄHENEvÄT vÄHENEmISTÄÄN
Kun taudin loppuvaiheessa puolisoni 
tarvitsi paljon apua, minulta kysyttiin: 
”Jaksatko?” Vastaus oli helppo antaa, 
koska kotisairaalasta saimme apua ja 
tukea aina tarvitessamme. 

Vastasin seuraavaan tapaan:
”Minulla on vakaa tahto hoitaa puo-

lisoani. Itse asiassa en luopuisi tästä 
kokemuksesta. Koen tehtävän hyvin 
arvokkaaksi ja tärkeäksi. Toisaalta yri-
tin myös sanoa, että tänään koen näin, 
mutta huomisesta en tiedä.”  Koko ai-
kana en tuntenut tehtävää ainakaan 
henkisesti raskaaksi tai vaikeaksi. Ai-
van viimeisinä päivinä tulivat fyysisen 
hoidon rajat vastaan, kun puolisoni 
voimat vähenivät vähenemistään. 
Silloin tulivat kotisairaalan hoitajat 
apuun. Heillä oli avain kotiimme ja 
he ottivat vastuun kaikesta sekä yöllä 
että päivällä. 

Sydänsairaan puolisoni omaishoi-
tajana tiedän, että nyt päättynyt teh-
täväni oli tavallista helpompi. Ver-
tailupohjaa olen saanut toimiessani 
sydänsairaiden kanssa eri järjestöissä 
mm. PIONI ry:ssä ja erään sydänyhdis-
tyksen puheenjohtajana ja piirihalli-
tuksen jäsenenä. Puolisoni oli asialli-
nen, hyvämuistinen ja selkeä ihminen 
loppuun saakka. Hän ei odottanut 
kuolemaa, mutta ei myöskään pelän-
nyt sitä. Hän koki eläneensä rikkaan 
elämän. Keskustelumme olivat antoi-
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sia ja ilman kotisairaalahoitovaihetta 
meidän molempien elämässä olisi jää-
nyt jotain tärkeää kokematta.

Puolisoni nukkui rauhallisesti iki-
uneen kotona pääsiäislauantaina. 
Parhaat kiitokseni Tays Hatanpään 
kotisairaalan henkilökunnalle. Erityis-
kiitokset sairaanhoitaja Kati Lehtisel-
le ja perushoitaja Hannele Niemelle 
heidän suurenmoisesta avustaan heti 
puolisoni kuoleman jälkeen. Diakonia-
pastori Rainer Bacström siunasi hänet 
Kalevankankaan Pienessä kappelissa. 
Kiitos. Tämän kirjoitukseni yhteydessä 
oleva valokuva on otettu siitä ruusua-
setelmasta, jonka kokosin arkun päälle.

Jo lapsuudessa itselleen asettaman-
sa tavoitteen mukaisesti puolisoni 
kaipasi koko elämänsä merelle. Näitä 
ja muita seikkailuja hän on muistellut 

Meren kutsu -kirjassaan (2016). Meren 
kutsua noudattaen hän toivoi merta 
viimeiseksi leposijaksi. Toivomuksen 
täyttäminen oli ehkä elämäni raskain 
tehtävä. Paikaksi valitsimme Kotkan 
Katariinan puiston sirottelupaikan. Se 
on hyvin avara, arvokkaalle paikalle, 
vanhalle linnoitusalueella, Suomen-
lahden rannalle rakennettu kiviraken-
nelma. Puolisoani ajatellen tekee sin-
ne pystytetty, suuri ankkuri, paikasta 
aivan täydellisen.

Parhaat kiitokseni kaikille, jotka 

tulitte kanssani tätä tehtävää hoita-
maan. Sain teiltä sanomattoman ar-
vokkaan lahjan. Maa on niin kaunis 
-laulun sävelin saatoimme puolisoni 
viimeiselle matkalleen, merelle. 

Tampereella, 1. päivänä lokakuuta 
2019 
Anneli Salonen 
Artikkeli on kirjoitettu omaishoitajan 
näkökulmasta, sellaisena kuin kotisai-
raalahoito koettiin lähes viiden kuu-
kauden aikana. 

Kotisairaalatoimintaa koskevat tiedot 
ovat Tays Hatanpään kotisairaalan 
esitteestä. Suorat lainaukset, joiden 
sanojaa ei ole artikkelin yhteydessä 
mainittu, ovat tuohon aikaan liittyvis-
tä potilaskertomuksista.  
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KUNTOa Ja HyvINvOINTIa
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mONIPUOLISESTI

Mervi on erityislapsensa 
omaishoitaja. Hän on osal-
listunut OPASTE-hankkeen 

tarjoamiin palveluihin, muun muassa 
lasten omaishoitajille tarkoitettuun 
kuntokokeiluun.

Mervillä on kaksi lasta. Nuorem-
malla, vuonna 2007 syntyneellä 
tyttärellä on synnynnäinen MMC/
HC-vamma. Hän käyttää liikkumi-
seensa pyörätuolia. Myös useita mui-
ta apuvälineitä on ja on ollut vuosien 
varrella käytössä. 

– Erityislapsen hoitaminen on ollut 
varsin sitovaa. Muun muassa liikun-
tavamma ja tietyt hoitotoimenpiteet 
viiden tunnin välein ovat opettaneet 
arjen aikatauluttamista ja vaatineet 
vanhemmilta vuorohoitamista. Näin 
jälkikäteen ajatellen olisi ehkä kan-
nattanut omaishoidon vapaita käyt-
tää enemmänkin, mutta silloin koki, 
ettei sopivaa hoitomuotoa oikein ol-
lut tarjolla. 

Mervi palasi aikanaan äitiysloman 
ja lyhyen hoitovapaan jälkeen töihin 
ja tytär aloitti päiväkodin muiden 
ikäistensä tapaan. Päiväkodissa ryh-

teKsti ja Kuvat: Kiti saarinen

mäavustajat opettelivat tytön eri-
tyistarpeista huolehtimisen ja arki 
lähti rullaamaan. Mervin työssäkäyn-
ti mahdollistui lyhennettyä työaikaa 
tekemällä sekä erilaisilla joustoilla ja 
palkattomilla vapailla. Tällä hetkellä 
Mervi päivittää opintojaan ammat-
tikorkeakoulussa. Nyt kun arjen va-
paa-aikaa on ollut enemmän, hän on 
osallistunut omaishoidon palveluihin 
kuten virkistyspäiviin ja voimaannut-
tavaan kirjoittamiseen.

– On ollut tosi positiivinen yllätys, 
että Pioni on järjestänyt näitä. Olen 
alkanut käydä useammassa tilaisuu-
dessa, koska olen kokenut ne itseä 
voimaannuttavina ja kivoina tapahtu-
mina. 

Erityislasten vanhemmille Tredun 
Helmessä järjestettyyn hemmottelu-

päivään kuului esimerkiksi kasvohoito 
sekä virkistysohjelmaa.

– Kun hoitaa ja palvelee muita, 
omasta itsestä huolenpito unohtuu 
vuosikausiksi. On ollut tosi mukavaa 
olla itse hoidettavana, Mervi sanoo.

Tyylipäivässä Tredun opiskelijat 
suunnittelivat ja toteuttivat asiak-
kaalle hiustenleikkauksen ja kampa-
uksen sekä värjäyksen. Sen jälkeen 

laitettiin meikki ja tehtiin vielä nopea 
värianalyysi.

– Se oli itsekohotuksen päivä. Kuin-
ka iloisia me olimmekaan siellä peilin 
edessä, kun kaikille tuli upeita uusia 
tyylejä. 

Voimaannuttavan kirjoittamisen 
ryhmään Mervi osallistui pari kertaa 
syksyn aikana. Ohjaaja Marita Pel-
tolan hän sanoo olleen hyvä ja in-
tuitiivinen ohjaaja. Tapaamisissa ko-
rostettiin luottamuksen ilmapiiriä ja 
vaitiolovelvollisuutta.

– Kirjoittaminen tuo syvälle painu-
neita tuntemuksia pintaan ja puhdis-
taa. Ryhmässä, jossa on uusia ihmisiä, 
kestää tietysti aikansa olla avoimem-
pi. Puhdistavaa ja voimaannuttavaa 
kirjoittamista pitäisi tehdä varmaan 
enemmän kotonakin.

KUNTOKOKEILU mOTIvOI
OPASTE käynnisti syksyllä fyysisen ja 
sosiaalisen kuntoutumisen kokeilun, 
johon valittiin parikymmentä lasten 
omaishoitajaa. Kokeilu kestää puoli 
vuotta: ensimmäiset kolme kuukautta 
toimitaan ohjatusti ja seuraavat kol-
me kuukautta itsenäisemmin. Alussa 
ja lopussa osallistujien fyysinen kunto 
testataan UKK-instituutissa. Mervi on 
yksi osallistujista.

– Olen ollut positiivisesti yllätty-
nyt, kuinka ammattimaisesti kokeilu 
on toteutettu. UKK-testaus vakuut-
ti heti. Kuntotestauksen jälkeen sai 
heti käteen testitulospaperit oman 
kunnon tilasta. Samalla sai hyvät oh-
jeet, miten omaa kuntoa voi parantaa, 
montako kertaa pitää tehdä mitäkin ja 
millä sykkeellä, että kunto nousee. 

Niinpä myös sykemittari motivoi te-
kemään enemmän.

– Sykemittarin kun ottaa ranteesta 
ja liittää tietokoneeseen, se päivittää 
tiedot ohjelmaan päivän liikkumisista: 
muun muassa kalorien kulutuksen, 
sykkeet sekä montako askelta päiväs-
sä on ottanut.

Kokeilun tavoitteena on yhdistää 
fyysisen toimintakyvyn kohentami-
seen sosiaalinen vertaistuki. Osal-
listujat lähtevät kaksin tai pienissä 
ryhmissä esimerkiksi ryhmäliikunta-
tunnille, kuntosalille, salsaa opette-
lemaan tai vaikka OPASTEen järjestä-
mälle vaellukselle maastoon. 

– Vertaistuki on ollut oikein kiva yl-
lätys. Olen voinut tutustua uusiin ki-
voihin ihmisiin ja tietysti jakaa asioita 
omaishoidon arjesta. Mukavaa, kun 
oikeasti tulee nyt tavoitteellisesti 
treenattua, koska sitä pilottihank-
keessa edellytetään. En varmaan it-
sekseni olisi näin alkanut kuntoilla... 
Nyt tosissaan mennään eteenpäin. 
Aika alussa vielä, mutta innostuneina!
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Jo pitenikin ulkopuolinen apu 
voi tuoda suuren helpotuk-
sen omaishoitajan arkeen – 

omaishoitajan vapaan aikana pääsee 
tuulettumaan sekä omaishoitajan että 
omaishoidettavan mieli, minkä jäl-
keen eteen tulevat kimurantitkin asiat 
jaksaa ottaa vastaan uusin ajatuksin 
ja voimavaroin. Tänään Mari on ollut 
päivän asiakkaamme Jorman luona si-
jaistamassa hänen omaishoitajaansa 
Leeniä. Piipahdan paikan päällä vaih-
tamassa kuulumisia.

Matka maalle kestää tovin, mutta 
onneksi syksyn ruskan vuoksi mai-
semat ovat kauniit. Tavanomaisesti 
vastassa on itsevarmasti haukkuva 
vahtikoira, joka pitää huolen siitä, et-
tei talon väkeä lähesty epäilyttävät 
ihmiset. Tänään vahtikoira ei huomaa 
tuloani lainkaan, ja syy sille selviää 
heti sisälle päästyäni – paikalla on 
talon asukkaiden ja Marin lisäksi myös 
lapsenlapsi ja hoitokoira – hulinaa riit-
tää, joten tuloni jäi tarkkaavaiseltakin 
vahtikoiralta tällä kertaa huomaamat-
ta. Hulinasta huolimatta täällä on rau-
hoittava tunnelma, pöytä on katettu 
Jorman äidin maalaamilla erittäin kau-
niilla posliiniastioilla ja kahvin tuoksu 
toivottaa minut tervetulleeksi.

Omaisensa hyvinvoinnin turvaa-
minen voi viedä paljonkin aikaa, eikä 
omaishoitajalle itselleen välttämättä 
jää tarpeeksi voimavaroja omasta hy-
vinvoinnistaan huolehtimiseen – us-
kaltaisin väittää, että näin käy jopa 
usein. Omaishoitajien työtaakkaa seu-
ranneena toivon sydämeni pohjasta, 
että jokainen omaishoitaja uskaltaa 
myös pyytää apua ja ottaa sitä vas-
taan, kun siihen avautuu mahdolli-
suus.

Avun tarvitseminen voi olla kipeä 
paikka, mutta ainakin Jorma on so-
peutunut tilanteeseensa hyvin.

”Itselleni vanheneminen tuli yllä-
tyksenä, ja sairauksien myötä havait-
sin olevani kohta autettava enkä aut-
tava osapuoli. Omalta osaltani työt 
on tehty, ja se vähän harmittaa, mutta 
olen hyväksynyt sen”, hän toteaa. 

Mari puolestaan kertoo ajatuksensa 
työtekijän näkökulmasta.

”Koen, että on hyvä, kun ulkopuo-
linen apu käynnistyy pikkuhiljaa. Jos 
tilanne joskus muuttuu ja apua tar-
vitsee enemmän, on ulkopuoliseen 
apuun jo tottunut, eikä kynnys sen 
vastaanottamiseksi ole niin suuri.”

Yksinkertaisuudessaan tuo apu voi 
olla vain läsnä olemista. Sitä, että 
omaishoitaja voi turvallisin mielin 
keskittyä itseensä ja omiin asioihinsa 

tietäen, että omaisensa hyvinvointi 
on turvattuna poissaolonsa ajan.

”Vointini oli aamulla hieman kehno, 
mutta se on onneksi kohentunut tässä 
päivän mittaan”, Jorma kertoo. 

Hy vÄÄN SI JaISEEN 
LUOTETaaN
Juuri näinä hetkinä on tärkeää, että 
omaishoitajan menojen ajan paikalla 
on luotettava sijainen. Käytettävissä 
olevan ajan voi hyödyntää tekemäl-

lä asiakkaan kanssa hänen selviyty-
mistään tukevia harjoitteita kuten 
jumppatuokioita tai käydä vaikkapa 
ulkoilemassa, pitää huolta kodin siis-
teydestä ja järjestää esimerkiksi pieni 
yllätys omaishoitajalle valmistamalla 
hänelle hänen lempiruokaansa.

”Tänään olemme jutustelun lisäksi 
siistineet kotia ja laittaneet ruokaa. 
Päivä täällä on mennyt hyvin ja olen 
saanut tehtyä minulta toivotut tehtä-
vät”, kertoo Mari. 

AjATUKSIA 
OMAISHOITAjUUDEN 

YMPÄRILTÄ
teKsti ja Kuva: emilia Kiiski
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”Ulos emme ole vielä kerenneet, 
mutta voisihan senkin vielä kahvitte-
lun jälkeen toteuttaa”, hän ehdottaa, 
ja olemme siitä kaikki yhtä mieltä.

Omaishoitajat sitoutuvat omaisensa 
hyvinvoinnin turvaamiseen uskomat-
tomalla tavalla; he tekevät pitkiä päi-
viä ja hoitavat omaistaan jopa kellon 
ympäri.

”Maailma on mennyt paljon eteen-
päin hyvään suuntaa, kun tällaiset 
asiat on otettu huomioon. Se, että vai-
mo saa asiasta korvauksen, on varsin 
hieno asia”, toteaa Jorma.

”Omaishoitajien työpanos on kan-
santaloudellisesti hyvin merkittävä, 
ja voisimme käydä pitkänkin keskus-
telun esimerkiksi omaishoitajien vero-
tukseen liittyvistä asioista, mutta se 
on sitten jo ihan oma keskustelunsa”, 
hän jatkaa.

Omaishoitajat ovat mukana arjen 
kaikissa käänteissä ja ottavat ensim-
mäisenä vastaan muutokset omaisensa 
voinnissa ja arkisissa asioissa – myös 
ne kipeät muutokset. Lisäksi arkeen 
mahtuu paljon vastuun ottamista, ja 
se onkin yksi näkymätön, kuormittava 
osa omaishoitajan arjessa.

”Vastuun ottaminen toisesta ihmi-
sestä on omalla tavallaan kuormit-
tavaa”, tuumailee Leeni samalla, kun 
huolehtii, että Jorma saa päivälääk-
keensä ajallaan.

Mistä tähän kaikkeen oikein saa 
voimavaroja? Miten omaistaan jaksaa 
hoitaa vaikeuksista ja vastuun taakas-
ta huolimatta?

”Voimaa saan näistä lapsenlapsista 
ja siitä, että minulla on omia harras-
tuksia”, kertoo Leeni.

”Toki omaa aikaa saisi olla enem-
mänkin, mutta olen tyytyväinen, kun 
pääsen käymään laviksessa, jumpassa 
ja lasityökurssilla.

”Myös vertaistuki antaa voimaa ja 
uutta ajateltavaa arkeen.

”Kyllä se vertaistuki on myös 
omanlaisensa henkireikä, kun pääsee 

jakamaan kokemuksia arjestaan tai 
vain juttelemaan niitä näitä”, Leeni 
kertoo, ja näyttää samalla kuvan it-
sestään omaishoitajien hemmottelu-
päivältä.

”Valitettavasti täällä näin kaukana 
kaupungista paikallinen toiminta on 
hieman pienimuotoista yleisestikin, 
mutta kuitenkin Pionin vertaistuki-
ryhmä kokoontuu tässä alueella ker-
ran kuukaudessa”, Jorma jatkaa asian 
tiimoilta.

”Olen nähnyt Pionin toiminnan kai-
ken kaikkiaan hyvänä”, hän vielä tote-
aa, ja samaan yhtyy myös Leeni.

mOLEmmINPUOLINEN 
KUNNIOITUS
Omaishoitajan saappaat ovat pitkät 
ja leveät, eikä niihin asettuminen ole 
aina helppoa. Olen törmännyt työtä 
tehdessäni monta kertaa tilanteisiin, 
jossa itse katselen suu ymmyrkäisenä 
omaishoitajien tietotaitoa, kärsivälli-
syyttä, lempeää asennetta ja päättä-
väisyyttä. Matkan varrelta on löytynyt 
myös paljon rakkautta, onnistumisia, 
yhdessä tekemisen meininkiä, aitoa 
välittämistä, helpotuksen hetkiä ja 
ennen kaikkea mahtavaa asennetta 
itse elämää kohtaan.

”Arvostan kovasti sitä työtä mitä 
omaishoitajat tekevät, ja olen tyyty-
väinen voidessani mahdollistaa Lee-
nille hetken omaa aikaa”, Mari kertoo.

”Muistan hyvin sen ajan, kun minul-
la oli pieniä lapsia kotona ja asuimme 
maalla, siinä tunsi olevansa melko 
kiinni, kun joka paikkaan oli niin pitkä 
matkakin. Tietenkään tämä tilanne ei 
ole verrattavissa samaan, mutta sa-
mantyyppinen sitoutuminen tässäkin 
on kyseessä. On varmasti hienoa, kun 
tietää, että on välillä mahdollisuus 
päästä irrottautumaan arjesta”, hän 
jatkaa Leenin nyökytellessä sanoille 
hyväksyvästi.

Ennen paikalta poistumistani toteu-
tamme vielä lupaamamme ulkoiluhet-
ken yhdessä Marin ja Jorman kanssa. 
Raikkaassa ja raittiissa ulkoilmassa 
jaamme vielä ajatuksia haaveista ja 
toiveista sekä elämän odottamatto-
muudesta. Ihmisten kohtaaminen, ko-
kemusten jakaminen ja elämäntarinoi-
den kuuleminen onkin tässä työssä yksi 
kantava voimavara. Poistun paikalta 
hyvin mielin mutta mietteliäänä toi-
voen, että meistä jokainen saa kohdata 
elämässämme juuri niitä ihmisiä, jotka 
haluavat antaa meille palasen hyvää.

Kirjoittaja Emilia Kiiski toimii Palve-
luvastaavana Kotona Asuen Seniori-
hoiva-yrityksessä.

PIONIn Syysjuhlaa vietettiin lauan-
taina 12.10.2019 Kangasalla, Apilan 
kuntoutumiskeskuksen tiloissa. 

Tilaisuuden aluksi vietettiin hiljai-
nen hetki Aarre Alasen Marjo-puoli-
son muistolle.  PIONIn puheenjohta-
ja Jyri Keräsen avaussanojen jälkeen 
kehittämispäällikkö Riitta Kuismanen 
piti juhlapuheen, jossa hän käsit-
teli omaishoidon nykytilannetta ja 
omaishoidon merkitystä Suomen yh-
teiskunnalle. Hyvinvoiva omaishoita-
ja on hyvä omaishoitaja, totesi Riitta 
puheessaan.

Juhlan musiikista vastasi sointuvan 
tahdikkaasti Leo Lassy & Evergreen.

Syysjuhlan ohjelmassa oli myös tie-
tokilpailu sekä vauhdikas lennokkiki-
sa, joista palkittiin PIONI-tuottein. 

Apilan buffet tarjosi maistuvan ruo-
kailun juomineen. Juhlan loppupuo-
lella nautittiin kakkukahvit. 

Osallistujia syysjuhlassa oli yli 120. 
Lämmin kiitos kaikille pionilaisille, 
jotka osallistumisellanne mahdollis-
titte mukavan juhlapäivän!

Lisää kuvia Syysjuhlasta s. 12

PIONIN  

SYYSjUHLAA 

VIETETTIIN 

RUSKAN VÄREISSÄ 

KANGASALLA
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Omaishoidosta pienin askelin työelämään

Lisätietoja: 
Hannele p. 050 555 3115, hannele.jokela@pioniry.fi 

Riitta p. 040 5687936, riitta.kuismanen@pioniry.fi

OPASTE-hankkeelta tulossa 
TyöikäiSillE 

OmAiShOiTAjillE:

Luovan kirjoittamisen ryhmä 
jatkuu tammikuussa OPASTEen tiloissa 

Väinölänkatu 15 Tampereella.

Avoin ryhmä. Ensimmäinen tapaaminen 
tiistaina 21.1. klo 10.15-11.45. 
Tapaamiset 3-4 viikon välein. 

Ohjaajina: Kiti Saarinen ja Maarit Fagernäs.

Helmikuussa alkava 
voimaannuttava kirjoittaminen 

toteutetaan Lempäälässä, 
ajankohta ja paikka selviää myöhemmin.

Erityislapsiperheille ja puolisoaan tai 
vanhempaansa hoitaville tulossa 

keväällä ja kesällä 
virkistyspäiviä. 

Ajankohdat ja paikat varmistuvat myöhemmin.

hemmotteLupäivät 
(kaikille) omaishoitajille)

jatkuvat keväällä yhteistyössä Tredun kanssa.

kaksi kyLpyLäviikonLoppua 
työikäisille omaishoitajille 

Tampereen Kylpylässä 14.-15.3. 
pariskunnille ja yksin tuleville 

ja 18.-19.4. omaishoitoperheille. 
Näistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

PIONIn avoin
TIISTAISIN KLO 14–15.30

TERVE-
TULOA

MUKAAN! 

korttelikerho
Kaikille suunnattu korttelikerho Tammelassa 

tarjoaa viikoittain kahvittelun lomassa eri alojen 
vierailijoita ja asiantuntijoita sekä keskustelua 

ryhmän omien toiveiden mukaan.

Tammelakeskus, Tampere
Ryhmähuone 1

PIONI-kahvio
MAANANTAISIN KLO 11-13

Mustanlahdenkatu 19, LH 9 
Tampere

Maksuton kahvio, mukavaa 
juttuseuraa ja kumppanuutta.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
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TaPaHTUmaKaLENTERI
Kevään 2020 tapahtumia

VERTAISTUKIRYHMÄT

AKAAN RYHMÄ
28.1. Verenpaineen mittausta! Bingoa
25.2. Verenpaineen mittausta! Vie-
railija
31.3. Verenpaineen mittausta! Käsillä 
puuhastelua
28.4. Verenpaineen mittausta! Venyt-
telyjumppaa
26.5. Verenpaineen mittausta! Ulko-
pelejä
Kesäkuussa mahdollisesti retki
aika: Kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 14.00–15.30
paikka: Akaan Senioritupa,  
Kirkkotori 6, Toijala
lisätietoja: Tarja Ruusuvuori, 040 550 
7778, senioritupa@gmail.com,
Toijalan Seudun  
Vanhainkotiyhdistys ry

VERTAISRYHMÄ LASTEN 
OMAISHOITAjILLE 
AKAASSA
Kokoontumispäivät kevätkaudella: 
9.1., 6.2., 5.3., 2.4. ja 7.5.
(Vuoden viimeinen tapaaminen 
12.12.2019)
aika: Kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 17.30-19.00
paikka: Sipiläntie 3, Toijala
lisätietoja: Taru Vuohelainen, 
045 203 9655, tvuohela@ulapland.fi

PERHERYHMÄ AKAASSA
Kokoontumispäivät: 11.1., 25.1., 8.2., 
22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 
16.5.
aika: Joka toinen lauantai klo 15-17
paikka: Nordintie 3, Viiala
lisätietoja: Taru Vuohelainen, 
045 203 9655, tvuohela@ulapland.fi

HÄMEENKYRÖN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 23.1., 20.2., 
19.3., 23.4. ja 14.5.  
aika: Kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 15.00–16.30
paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, 
Tunnelikuja 1, Hämeenkyrö
lisätietoja: Pentti Uusitalo  
040 551 6415

IKAALISTEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 8.1., 5.2., 4.3., 
1.4., 6.5. ja 3.6.
aika: Kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko, tammikuussa toinen, klo 
17.00–18.30
paikka: Jyllin Kodit, Jyllinsali, Jyllinka-
tu 3, Ikaalinen
lisätietoja: Hannu Tarna,  
040 937 6366, hannu.tarna@tuni.fi

KANGASALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 13.1., 10.2., 9.3., 
6.4. ja 11.5.
aika: Kuukauden toinen maanan-
tai, huhtikuussa ensimmäinen, klo 
17.00–18.30
paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11, 
Kangasala
lisätietoja: Juha Luoto, 0400 766 839, 
luoto709@gmail.com

KIHNIÖN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 31.1., 28.2., 
27.3., 24.4. ja 29.5. grillijuhlat 
aika: Kuukauden viimeinen perjantai 
klo 17.30- 19.00
paikka: Terveyskeskuksen päiväsali, 
Kivinevantie 11–13, Kihniö
lisätietoja: Leila Pusa, 0400 839 756 
ja Hillevi Karppinen, 050 345 1302
Huom! Omaishoitajille on varattu 
terveyskeskuksen allasosastolta 
ilmainen sauna- ja uintivuoro 
perjantaisin klo 10.30–12.30. lisäksi 
mahdollisuus ruokailuun tk:n ruoka-
salissa. hoidettavan voi jättää  
uinnin ja saunomisen ajaksi  
päivätoimintaan.

KURUN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 20.1., 17.2., 
16.3., 20.4. ja 18.5
aika: Kuukauden kolmas maanantai 
klo 12.00–14.00
paikka: Kurun Seurakuntatalon ala-
kerran kokoushuone,  
Kirkkotie 2, Kuru
lisätietoja: Markku Vesa, 046 548 
2444, Ritva Jauhiainen, 043 211 0555

LEMPÄÄLÄN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 13.1., 3.2., 2.3., 
6.4., 4.5. ja 1.6. 
aika: Kuukauden ensimmäinen 

maanantai, tammikuussa toinen, klo 
15.00–16.30 
paikka: Vanhustyönkeskus, Himmin-
sali, Himminpolku 6, Lempäälä
lisätietoja: PIONI ry, 045 875 1417, 
toimisto@pioniry.fi

LEMPÄÄLÄN 
TYÖIKÄISTEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 16.1., 20.2., 
19.3., 16.4. ja 14.5.
aika: Kuukauden kolmas torstai, tou-
kokuussa toinen, klo 17.30-19.00 
paikka: Lempoisten koulun EHA-luok-
kien IP-kerhon tilat, Koulutie 8, Lem-
päälä
lisätiedot: ilmoittautumiset sekä las-
tenhoitotarpeen varaus viisi päivää 
ennen tapaamista:
Micu Mäkitalo p. 040 828 2873 / WA 
tai tekstiviesti

MÄNTTÄ-VILPPULAN 
RYHMÄ
Kokoontumispäivät: aikuisten ja 
ikäihmisten omaishoitajille 6.2., 5.3., 
2.4. ja 7.5.
aika: Kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 13.00–15 .00
paikka: Lumometsän tupa, Hopun-
mäentie18, Vilppula
lisätietoja: Hannele Joensuu, 
044 358 0001,  
hannele.joensuu@pihlajalinna.fi

ORIVEDEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 29.1., 26.2., 
25.3., 29.4. ja 27.5.
aika: Kuukauden viimeinen keskiviik-
ko klo 13.00- 14.30 
paikka: Oriveden Palvelutalo, Takka-
huone, Eerolantie 2, Orivesi
lisätietoja: Irmeli Nylander,  
050 300 3155, irmeli.nylander@evl.fi

VOIMAANNUTTAVA 
KIRjOITTAMINEN 
ORIVEDELLÄ
Kokoontumispäivät: 21.1., 4.2. ja 3.3.
aika: Alkuvuoden aikana kolmena 
tiistaina klo 16.30-18.30
paikka: Perhekeskus Petunia Orive-
si-talo, Keskustie 26, 3. krs, Orivesi
ilmoittautumiset: Hannele Jokela, 
050 555 3115,  
hannele.jokela@pioniry.fi
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PIRKKALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 21.1., 18.2., 
17.3., 14.4. ja 12.5.
aika: Tiistaisin klo 17.30–19.00
paikka: Pirkkalan Seurakuntakeskus, 
Arokuja 8, Pirkkala
lisätietoja: Riitta Kuismanen, 
040 568 7936,  
riitta.kuismanen@gmail.com

SASTAMALAN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 28.1., 25.2., 
31.3., ja 28.4. 
aika: Kuukauden viimeinen tiistai klo 
12.30- 14.30
paikka: Toivonkulma, Onkiniemenka-
tu 12, Sastamala
lisätietoja: Annikki Vuorenoja, 
040 595 9914, annikki.vuorenoja@
gmail.com
huom! sastamalan omaishoitajille 
kuntosali joka perjantai klo 11.30–
13.00, hopun palvelukeskus,  
Lemmenpolku 8, Sastamala

TEISKON RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 13.2., 12.3., 9.4. 
ja 7.5.
aika: Torstaisin klo 13..00- 15.00. 
paikka: Kämmenniemen kerhotila, 
Kämmenniemenkatu 46, 34240 Käm-
menniemi
lisätietoja: Hannele Jokela, 050 555 
3115, hannele.jokela@pioniry.fi ja 
Pirjo Torikka, 050 563 3724, pirjo.
torikka@evl.fi

VALKEAKOSKEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 13.1., 3.2., 2.3., 
6.4. ja 4.5.
aika: Kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 18.00- 19.30
paikka: Päiväkeskus Mielikki, Kirkko-
tie 6, Valkeakoski
lisätietoja: Martti Heikkinen, 0400 
834 835, martti.heikkinen35@gmail.
com

YLÖjÄRVEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 8.1., 5.2., 4.3., 
1.4. ja 6.5. 
aika: Kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko, tammikuussa toinen, klo 
10.15–11.45
paikka: Ylöjärven seurakuntakeskus, 
Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi
lisätietoja: Veikko ja Pirkko Vepsäläi-
nen, 044 356 3942, veikko.vepsalai-
nen@gmail.com
huom! hoidettava voi samanaikai-
sesti osallistua seurakunnan tähkä-
päät-ryhmän toimintoihin.

TAMPEREEN HENGELLINEN 
KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumispäivät: 10.1., 24.1., 7.2., 
21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5. ja 
29.5.
aika: Joka toinen perjantai klo 14.00-
15.30  
paikka: Pionin toimisto, Mustanlah-
denkatu 19, LH 9, 33210 Tampere
lisätietoja: Veikko ja Pirkko Vepsäläi-
nen, 044 356 3942,  
veikko.vepsalainen@gmail.com

LUOVAN KIRjOITTAMISEN 
RYHMÄ TAMPEREELLA
Kokoontumispäivät: 21.1., 18.2., 
24.3. ja 21.4.
aika: Tiistaisin klo 10.15-11.45
paikka: Pioni ry, OPASTEen tiloissa, 
Väinölänkatu 15, Tampere
lisätietoja ja ilmoittautumiset: Han-
nele Jokela, 050 553 3115, hannele.
jokela@pioniry.fi

PIONI-KAHVIO
Kaikille avoin maksuton kahvio maa-
nantaisin 13.1.- 15.6.
aika: Joka maanantai klo 11.00–13.00
paikka: Pionin toimisto, Mustanlah-
denkatu 19, LH 9, 33210 Tampere
lisätietoja: Pionin toimisto,  
045 875 1417, toimisto@pioniry.fi

TAMMELAN 
KORTTELIKERHO
Kaikille avoin ja maksuton kortteli-
kerho tammelakeskuksessa. Kahvi-
tarjoilut. 
Kokoontumiset: 7.1., 14.1., 21.1., 
28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 3.3., 
10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 
21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 
2.6., 9.6. ja 16.6. 
aika: Joka tiistai klo 14.00–15.30 
paikka: Tammelakeskus, Ryhmähuo-
ne 1, Itsenäisyydenkatu 21 B, 33500 
Tampere 
lisätietoja: Pionin toimisto, 045 875 
1417, toimisto@pioniry.fi ja Leo 
Levanen, 045 181 7311, pioni.leo@
gmail.com

PIONIN MIESPORUKKA 
Kokoontumiset: 30.1., 27.2., 26.3., 
30.4. ja 28.5.
aika: Kuukauden viimeinen torstai 
klo 13.00–14.30
paikka: Pionin toimisto, Mustanlah-
denkatu 19, LH 9, 33210 Tampere
lisätietoja: Timo Sälli, 044 230 5557, 
timo.salli@pioniry.fi 

OPASTE-HANKKEEN 
VIRKISTYSVIIKONLOPUT 

Tampereen Kylpylässä 
työikäisille omaishoitajille ja 
omaishoitoperheille keväällä 2020.
la-su 14.-15.3.2020 työikäisille 
omaishoitajille (pariskunnat, yksin 
tulevat)
la-su 18.-19.4.2020 
omaishoitoperheille
Kysy tarkemmin Hannele Jokela 
050 555 3115,  
hannele.jokela@pioniry.fi

VOIMAVIIKOT JATKUVAT

PIONIn Mitäs miehille -toiminta 
järjestää Ikaalisten Kylpylässä 
keväällä 2020 ja syksyllä 2020 
Voimaviikot pirkanmaalaisille 
omaishoitajamiehille.
• vko 12: 16.03. - 20.03.2020 
• vko 19: 04.05. – 08.05.2020 
• vko 43: 19.10. - 23.10.2020
Voimaviikko on jäsenille maksuton, 
ohjelmallinen ja ohjattu, 
voimaannuttava ja virkistävä 
täysihoitojakso, jolle voi hakea jo 
nyt.
Hakemuksen voi tulostaa PIONIn 
www.sivuilta www.pioniry.fi ja Mitäs 
miehille -toiminta. Lisätietoja: Timo 
Sälli / 044 230 5557, timo.salli@
pioniry.fi
Palauta hakemus osoitteeseen: 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI, 
Mustanlahdenkatu 19,  
LH 9, Tampere

LOUNASTARJOUKSET 
PIONIN JÄSENILLE

Näsilinnankadun Buffet & Cafe 
Linkosuo. 
PIONIn jäsenet saavat arkisin klo 
12.30-14.30 lounaan hintaan 6,80 e/
henkilö.

Ravintola Sofia, Jyllinkoti,  
Ikaalinen.
Lounasetu pionilaisille 
lounasaikaan. Arkisin 7 e ja  
viikonloppuisin 10 e.

PIONIN JOULUKAHVIT 

19.12.2019 klo 11-14 Opasteen 
tiloissa, Väinölänkatu 15, Tampere.
Ohjelmassa: tunnelmallinen 
joulupuuro- ja kahvihetki, 
yhdessäoloa, musiikkia ja lämmintä 
joulumieltä.
Tervetuloa kaikki mukaan!
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TAMMELAN KORTTELIKERHO

KÄVELYLIIKUNTARYHMÄ 

HÄMEENKYRÖN VERTAISRYHMÄ 
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KUN ASUN SUOMESSA,  
PYSTYN KÄYMÄÄN TÖISSÄ

teKsti ja Kuva: Kiti saarinen

Virolaissyntyisen Dianan elä-
mä mullistui hetkessä, kun 
hänen miehensä sai aivove-

renvuodon. Siitä lähtien eli kymme-
nen vuoden ajan Diana on toiminut 
miehensä omaishoitajana. Pariskun-
nan toi Tampereelle Dianan työ viron 
kielen ja kirjallisuuden opettajana. 
–”Virossa en omaishoitajana pystyisi 
käymään töissä” hän sanoo.

”Sinä päivänä puhuin mieheni kans-
sa puhelimessa. Suunnittelimme, mi-
ten hän tulisi Suomesta Saarenmaalle 
joulunviettoon. Mieheni ajoi linja-au-
toa Kirkkonummella. Hänellä oli sur-
kea päivä jo alun alkaen, oli liukasta, 
lippulaite ei toiminut ja stressi oli 
kova. Hän kärsi korkeasta verenpai-
neesta.

Mieheni oli työskennellyt 2,5 vuot-
ta Suomessa ja poikamme oli tullut 
hiljattain Suomeen hänen kanssaan, 
muu perheemme oli Virossa. Yövuoron 
aikaan miehelläni alkoi hirveä pään-
särky. Kyydissä ei ollut matkustajia. 
Mieheni oli soittanut pojallemme ja 
pyytänyt häntä tuomaan särkylääkkei-
tä pysäkille. Pojan mielestä isän ääni 
oli ollut outo. Poika odotti pysäkillä, 
mutta bussi ei koskaan tullut. Poika 
otti yhteyttä poliisiin, mutta huolta 
isän katoamisesta ei otettu vakavasti. 
Yritin itse soittaa hätäpuhelua Suo-
meen, mutta se ei Virosta onnistunut. 

Poika lähti etsimään isää ja löysi lo-
pulta tien vieressä seisovan bussin ja 
isän makaamasta tajuttomana sen vie-
restä. Oli joulukuu ja kylmä. Onneksi 
paikalle tuli koiranulkoiluttaja, jonka 
kanssa soitto hätänumeroon onnistui.

Aivoverenvuoto oli ollut valtava, ja 
aluksi mieheni oli koomassa. Hoita-
ja kävi puhumassa kanssani. Minulle 
tarjottiin psykologin keskustelua, ja 
sairaalan sosiaalityöntekijä vakuutti, 
että kaikki järjestyisi. Ainoa asia, jon-
ka tiesimme Suomesta oli, että kaikki 
on hirveän kallista. Vaikka työskente-
lin Virossa opettajana, palkkani ei oli-
si riittänyt sairaalamaksuihin. 

Jos mieheni olisi sairastunut Vi-
rossa, hän olisi varmasti kuollut, ti-
lanne oli ollut niin paha. Mieheni oli 
49-vuotias. Kun hän heräsi koomas-
ta, hän luuli olevansa 25-vuotias ja 
amerikkalaisessa sairaalassa. Luon-
teeltaankin hän oli muuttunut pari-
kymppiseksi. Minut ja lapsemme hän 
onneksi muisti. 

Pitää olla varovainen, mitä toivoo. 
Kun asuin Virossa ja mies oli töis-
sä Suomessa, toivoin, että saisimme 
enemmän yhteistä aikaa. Sitten sain-
kin miehen kokonaan, nyt saamme 
olla yhdessä koko ajan.

mUUTTO TamPEREELLE
Mieheni päästyä sairaalasta asuimme 
Kirkkonummella. Mies parani niin hy-
vin, että osasi käydä Kirkkonummelta 
Helsingissä toimintaterapiassa. Ai-
voverenvuodon jälkeen arkipäiväiset 
taidot kuten kahvinkeitto tai pyykki-
koneen käyttäminen kuitenkin vähi-
tellen katosivat. Asioista päättäminen 
on miehelleni vaikeaa. Hän pystyy 
itse kävelemään, muttei tiedä, mihin 
seuraavaksi. Jos hän menisi yksin ulos, 
hän ei osasi tulla takaisin.  Hän katsoo 
päivittäin televisiota ja vanhoja valo-
kuvia. 

Olen koulutukseltani viron kielen 
ja kirjallisuuden opettaja. Virossa en 
omaishoitajana pystyisi käymään töis-
sä kodin ulkopuolella, ja juuri se on 
syy, miksi olen Suomessa.

Minulle tarjottiin viron lehtorin 
työtä Tampereen yliopistosta. Mietin, 
missä Tampere on, jossakin kaukana 
pohjoisessa? Työ houkutteli, mutta en 
halunnut niin kauas Virosta. –Mutta 
ihmiset ovat täällä mahtavia, minulle 
sanottiin.

Kävin Tampereella katsomassa ja 
muutimme. Opetin yliopistossa kak-
si vuotta. Säästötoimien myötä viron 
lehtorin paikka lopetettiin. Nykyään 
opetan Tampereella virotaustaisille 
lapsille äidinkieltä. Opetan yhdek-
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sässä koulussa, ja joka päivä ainakin 
kahdessa eri koulussa. Miehelläni on 
henkilökohtainen avustaja 40 tuntia 
viikossa. Hän on ihanan joustava.

NImI ELOKUvaSTa
Äitini oli 17-vuotiaana nähnyt vanhan 
elokuvan nimeltä Seitsemännessä 
taivaassa, ja elokuvan päähenkilön 
mukaan minä sain vierasperäisen Dia-
na-nimeni. Näin äitini oli ehdottomas-
ti päättänyt, sukulaisten vastustuk-
sesta huolimatta. Nykyään elokuva 
tuntuu naiivilta, se löytyy YouTubesta.

Elokuvan päähenkilö Diane asui Pa-
riisissa ullakkohuoneistossa, ja kuinka 
kaunis häämekko hänellä äitini mie-
lestä olikaan... Tytöllä ei ollut aluksi 
paikkaa minne mennä, mutta hän sai 
yösijan miehen luota ja jäi ullakko-
huoneistoon asumaan. Mies joutui 
ensimmäiseen maailmansotaan eikä 
palannut. Tyttö odotti miestä ja epäili 
tämän kaatuneen. Mies oli sokeutunut 
sodassa ja pääsi lopulta kotiin. Eloku-
vassa on onnellinen loppu: ”Diane sai 
miehensä takaisin, miten onnellisia 
he ovatkaan! Oi, kuinka romanttista!”-
Dianesta tuli elokuvassa miehensä 
omaishoitaja. Mutta rakkauselokuvan 
katsoja ei ajattele, mitä omaishoitaja-
na oleminen todellisuudessa tarkoit-
taa.

Mieheni on kuitenkin minulle hyvä 
ystävä. Hänen puhekeskuksensa on 
vaurioitunut. Kysyn häneltä päivittäin, 
mitä ajattelet, miten päiväsi meni? 
Haluan todella tietää. Haluaisin, että 
toinen sanoisi jotakin, ettei kaikkea 
tarvitsisi päättää yksin.

Meillä on neljä lasta, kaksi tyttöä 
ja kaksi poikaa. Keskimmäiset ovat 
kaksoset. He asuvat maailmalla ha-
jallaan, mutta voimaa saan siitä, että 
keskustelen heidän kanssaan tai hei-
dän puolisoidensa kanssa internetin 
välityksellä joka päivä.

Olen käynyt Pionin OPASTEen Ma-
rita Peltolan voimaannuttavan kirjoit-
tamisen ryhmässä. Aiemmin kuvitte-
lin, että tukiryhmässä vain istutaan 
ringissä ja jokainen puhuu vuorollaan. 
Ryhmässä voin kuitenkin kertoa it-
sestäni kirjoittamisen kautta, ei niin 
suoraan. En tiennyt tai uskonut, että 
se voi olla niin hauskaa. Keksimme 
yhteistä tekemistä. Sieltä olen saanut 
tukea, voimaa ja jaksamista. Pionis-
sa on ihmeellistä vetovoimaa. Pionin 
löysin, kun olin tilanteessa, jossa tar-
vitsin apua enkä tiennyt, mitä tehdä. 
Olen todella saanut sieltä apua ja 
huomannut, ettei ole heikkoutta ot-
taa sitä vastaan.”

Lasten omaishoitajat virkistäytymäs-
sä Mäkelän Lomatuvan viikonlopussa 
4.-5.5.2019. Saunomista, uimista, sup-
pausta,  metsässä vaeltamista ja mu-
kavaa yhdessä tekemistä.

OPASTE sai vieraaksi kolme alpakkaa 
kesän korvalla ja hellyttäviä eläimiä 
kävi päivän aikana niin vauvat kuin 
vaaritkin ruokkimassa porkkanoilla. 
Taisi henkilökuntakin olla täpinöis-
sään…

Elokuussa oli lasten omaishoitajien 
virkistyspäivä Vihreällä polulla Lem-
päälässä. Hyvinvointiluentojen lisäksi 
oli melontaa, saunomista ja kävely-
retki Kirskaanniemelle.

vOImaaNNUTTava Ja LUOva 
KIR JOITTamINEN
Kirjoittamisen ryhmät ovat kulu-
neen syksyn aikana kokoontuneet 
Tampereella ja Orivedellä. Ryhmän ja 
kirjoittamisen osallistujat ovat koke-
neet merkityksellisenä ja se on vaikut-
tanut myös omaishoitajana jaksami-
seen: mm. innolla jo odottaa seuraavaa 
tapaamista ja kirjoittamisen avulla saa 
tunteita puettua sanoiksi. Palautetta 
ryhmästä: ”tunteita avaavaa”, ”muka-
vaa ja inspiroivaa”, ”olen oppinut erilai-
sia tapoja käsitellä tunteita ja asioita”, 
”avautumaan muille”.

Voimaannuttamisen kirjoittamisen 
ryhmiä jatketaan ensi vuoden puolel-
la ainakin Lempäälässä ja Orivedellä. 
Tarpeiden ja toiveiden mukaan muil-
lakin paikkakunnilla.

Luovan kirjoittamisen ryhmä jat-
kaa Tampereella Väinölänkadulla 
kerran kuukaudessa tiistaisin alkaen 
21.1.2020 ohjaajina Kiti Saarinen ja 
Maarit Fagernäs.

Seurakunnan ja omaishoitajien yh-
teinen virkistyspäivä Pirkkalassa. 
Vastavuoroinen hartioiden hieronta, 
minigolf, tasapainoharjoitus ja tikan-
heitto saivat runsaan osallistujamää-
rän liikkeelle. Taisi hyvä seura läm-
mittää jopa enemmän kuin aurinko, 
joka jaksoi seurata meitä rantakier-
roksella, auttoi tehtävien ratkomises-
sa ryhmissä sekä lohdutti niitä joilla 
hernepussin heitto ei mennyt mukiin. 
Vai olisiko yhteislaulut ja hyvä ruoka 
tehneet sen, että uutta tilaisuutta 
jäimme odottamaan.

Nokialla NoU-majalla yhteiseloa tik-
kupullan, pelien ja saunomisen lo-
massa.

Omaishoidosta pienin askelin työelämään
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APUVÄLINEET  
OMAISHOIDON TUKENA

Apuväline on luotu auttamaan 
ihmistä. Jokaisella meistä on 
käytössämme erilaisia apu-

välineitä, jotka helpottavat arkeamme 
tai ylläpitävät toimintakykyämme; on 

teKsti ja Kuvat: timo söyrinki

mm. ruokailu-, puhdistus-, kommuni-
kointi-, ja liikuntavälineitä. Usealla 
meistä on puhelin, auto ja silmälasit, 
- apuvälineitä nekin. Lisäksi kodeis-
samme on runsaasti muita erilaisia 
pienapuvälineitä.

Sairauden, vamman tai ikäänty-
misen vuoksi tarvitaan apuvälinei-
tä, jotka auttavat ja mahdollistavat 
pukeutumaan, hoitamaan hygieniaa, 
kuntoutumaan, harrastamaan, liikku-
maan, kommunikoimaan ja osallistu-
maan, - mahdollistavat yhdenvertai-
suuden. Digitalisaation myötä myös 
apuvälineet ja tukipalvelut, sekä säh-
köiset palvelut ovat muuttuneet mer-
kittävästi. Tulevaisuudessa robottien 
ja tekoälyn osuuden hoivatyössä en-
nustetaan kasvavan.

TOImINTaKy v yN LaaTU 
KESKIÖSSÄ
Apuvälineiden lisääntyminen ja yleis-
tyminen on merkinnyt, että myös 
yhteiskunta ja palvelut ovat sopeutu-
neet niihin. Tämä on osaltaan edes-
auttanut, että mahdolliset asenteet ja 
ennakkoluulot apuvälineitä kohtaan 
ovat hälventyneet ja apuvälineisiin 
suhtaudutaan normaalina osana elä-
mää, jotka helpottavat, hoitavat, yllä-
pitävät ja tukevat ihmisen toimintaa.

Välinevalmistajat tiedostavat, että 
apuvälineet ja niiden tekniikka on teh-
ty palvelemaan ihmistä. Välineiden 
tuotekehityksessä niiden laatutekijät; 
kestävyys, ominaisuudet, materiaalit, 
keveys, helppokäyttöisyys ja kuljetet-
tavuus ovat merkittävästi kehittyneet 
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ja kehitystyö jatkuu. Samalla kun eri-
laisten apuvälineiden valikoima on 
laajentunut ja monipuolistunut, on 
niiden saatavuus helpottunut. Lisään-
tynyt apuvälinevalikoima ja tuottei-
den kysyntä hyödyttää kuluttajia. 

HaNKINTa TaRPEEN mUKaaN
Apuvälineen hankinnassa merkityk-
sellistä on potilaan toimintakyky ja 
kokonaiselämäntilanne, sekä erilaiset 
tarpeet. Apuvälineen hankinnan tar-
peen voi tehdä henkilö itse, läheinen 
tai omainen, tai sosiaali- ja terveyden-
hoidon ammattilainen. Apuvälineen 
voi hankkia tilanteesta riippuen eri 
tavoin: ostaa, vuokrata, lainata. 

Tärkeää apuvälinehankinnan yhtey-
dessä on saada perusteellinen opas-
tus miten apuväline toimii ja miten 
sitä käytetään, jotta apuvälineestä 
saa kaiken tarpeellisen hyödyn. En-
nen käyttöönottoa kannattaakin ope-
tella asiantuntijan ohjauksessa lait-
teen asetukset, säädöt ja säätäminen 
käyttäjän käyttöön sopivaksi, oppia 
sisäistämään laitteen tekniikka ja toi-
minta, käyttö ja mahdollinen huolto. 
On samalla hyvä myös selvittää miten 
toimia, jos laite rikkoutuu tai menee 
epäkuntoon. 

Pienapuvälineet (mm. ruoanlaitto, 
terveys, hygienia, liikunta, harrasta-
minen, pukeutuminen) ovat usein sel-
laisia, jotka hankitaan omaksi, - avuksi 
kodin päivittäisiin askareisiin. Dosetit, 
pullon- ja tölkinavaajat, suurennus-
lasit, pesuvälineet yms. itsehoidon 
ja kodin pienapuvälineet helpottavat 
merkittävästi päivittäisen arjen suju-
misessa. 

Mikäli apuvälineen lainaamisen 
uusinnan kokee hankalana, voi miet-
tiä kannattaisiko apuväline hankkia 
omaksi.

Apuvälineen vuokraaminen voi tul-
la kyseeseen, kun tarve on lyhytai-

kainen, eikä laitetta ole mielekästä 
hankkia omaksi; kuten kotihoidossa 
tarvittavat sängyt, nostimet tai rulla-
tuolit.

LaINaamINEN yLEISTÄ
Apuvälineen lainaaminen on hel-
pottunut, yleistynyt ja lisääntynyt 
merkittävästi. Lainaamisen palvelu-
prosessi alkaa yleensä esimerkiksi 
kotisairaanhoitajan, sosiaali- tai ter-
veydenhoidon ammattilaisen, fysio-
terapeutin tai asiakasohjaajan avulla. 
Joskus myös omaishoitajan tai asiak-
kaan suoralla yhteydenotolla oman 
lähikunnan apuvälinevastaavaan tai 
apuvälineyksikköön. Apuvälineitä voi-
daan lainata lyhytaikaisesti (viikkoja 
tai kuukausia), tai hoitavan tahon suo-
situksesta myös pitkäaikaislainaan. 
Lainaamisesta tehdä allekirjoitettu 
sopimus.

Lainattavia apuvälineitä voivat olla 
esimerkiksi kuulokoje, rollaattori, 
pyörätuoli, kyynär- ja kainalosauvat, 
WC-apuvälineet, erilaiset tuolit, tuet 

ja telineet, kommunikointi- ja hen-
gityslaitteet ja erikoissairaanhoidon 
apuvälineet. 

Lainattu apuväline tulee lainasopi-
muksen päättyessä palauttaa apuvä-
lineyksikköön, jossa se tarkistetaan, 
huolletaan ja puhdistetaan.

UUDISTUS PaRaNTaa 
PaLvELUa
Pirkanmaalla siirryttiin vuoden 2019 
alusta apuvälinepalveluissa maakun-
nalliseen yhteistyöhön, jolloin kun-
tien apuvälinepalvelujen ja Taysin 
apuvälineyksikön toiminta yhdistyi. 
Tämä uudistus on merkinnyt, että nyt 
asiakas saa perusapuvälinepalvelut 
lähikunnastaan ja erityisapuvälineet 
tukipalveluineen Taysista. Apuväline-
palveluihin tarvitaan lääkärin lähete.

avaamisen apuväline on kätevä ja käytännöllinen esine.

Hyvä rollaattori eli kävelyteline 
on kevyt ja hyväkulkuinen.
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Uudistus mahdollistaa myös, että 
kunnat voivat tarpeen tullen kierrät-
tää toisilleen apuvälineitä, vaikkakin 
kaikissa kunnissa on nyt yhtenäinen 
ja tasalaatuinen apuvälineistö.

aPUvÄLINEmESSUILTa 
IDEOITa Ja vISIOITa
Tampereella marraskuussa 2019 jär-
jestetyt Apuväline-messut tarjosivat 
kävijöille kiinnostavan ja kattavan 
malliston uusimpia apuvälineitä ja 
menetelmiä eri tarkoituksiin, sekä 
visioita alan tulevaisuuteen. Näytteil-
leasettajia oli 200. Mukana PIONI!

Etenkin pienapuvälineiden valikoi-
mat ja materiaalit ovat kehittyneet 
valtavasti. Tuotevalikoima on todella 
laaja. Mikäli arjen sujumisessa ilme-
nee jokin käytännön ongelma, kan-
nattaakin tutustua josko siihen löytyi-
si hyvä ratkaisu apuvälineestä.

Millaisia sitten ovat tulevaisuuden 
apuvälineet? Väestön ikääntyminen 
asettaa tulevaisuudessa suuria haas-
teita niin yhteiskunnalle kuin apuvä-
lineteollisuudellekin. Digitekniikka, 
tekoäly ja robotit ovat tulleet jäädäk-
seen myös sosiaali- ja terveysalalle, 
- halusimme tai emme. On selvää, et-
tei tekniikka voi korvata ihmistä, - ro-
botin kosketus ei liioin lämmitä, eikä 
koneen vuorovaikutus ole aitoa välit-
tämistä. Mikäli robotti kuitenkin suo-
riutuu positiivisesti arjen rutiineista ja 
tarpeista, helpottaa elämää ja tarjoaa 
käyttäjälle myönteistä vaihtelua, niin 
se voi olla oiva hoivan täydentäjä tai 
lisävaihtoehto. 

Internet mullisti maailman ja on 
mahdollistanut olla vuorovaikutuk-
sessa ympäri maailman 24/7. Inter-
netin ansiosta asioita voi hoitaa pai-
kasta ja ajasta riippumatta. Erilaisia 
apuvälineitäkin voi hankkia kätevästi 
verkosta kotiovelle toimitettuna.

DIGIPOHDINTaa
Tärkeintä on, että digitaaliset laitteet 
ja palvelut luodaan sellaisiksi, että 
niiden käyttö on kaikille  ongelma-

messuilla sai testata liikuntavälineitä.

Urheiluun tarkoitettu pyörätuoli 
kääntyi ketterästi koeajoradalla.

Pionikin näkyi messuilla yhdessä Omaishoitajaliiton kanssa.

tonta, turvallista, helppokäyttöistä ja 
hyödyllistä. Digitaalisuus ja tekniikka 
ei saa olla itseisarvo. Iso kysymys di-
giloikan alta kuuluukin; onko ikäänty-
neellä väestöllä yhdenvertaiset taidot 
ja valmiudet käyttää tieto- ja digitek-
niikkaa? Miten ja kenen tulisi huoleh-
tia heidänkin yhdenvertaisesta oikeu-
destaan saada osallistua nykyaikaan 
ja sähköiseen tiedonvälitykseen? Kun 
koko ajan kuulee vanhemman väen 
suusta kommentteja: ”Mutta kun se-
kin on siellä netissä, enkä minä osaa 
sitä käyttää.” 

Tekniikka palvelkoon ihmistä, ei 
ihminen tekniikkaa. Ihminen on tule-
vaisuudessakin korvaamaton. Ja hyvä 
niin.



Pirkanmaalla on noin tu-
hat miesomaishoitajaa. Li-
säksi on moninkertaisesti 

miesomaishoitajia, jotka eivät näy vi-
rallisissa tilastoissa. PIONI ry:n Mitäs 
miehille? -toiminta tarjoaa pirkanmaa-
laisille miesomaishoitajille vertaistu-
kea, virkistystoimintaa, tietoa ja kou-
lutusta tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Syksyn ensimmäinen PIONIn 
miesporukan tapaaminen oli tutus-
tuminen Pispalan uittotunneliin elo-
kuun lopulla. Uittotunnelin Näsijär-
ven puoleisessa päässä on kahvio, 
jonka läheisyydestä pääsee sisään 
280 metriä pitkään uittotunneliin, 
jonka halkaisija on 5 metriä. Uittotun-
neli valmistui 1968 ja sen tarkoituk-
sena oli uittaa tukkeja ja puutavaraa 
Näsijärvestä Pyhäjärveen. Kuljetuk-
sen siirryttyä kuitenkin kumipyörille 
kuorma-autoilla tehtäväksi, jäi uitto-
tunneli vaille käyttöä. Vuonna 2013 
se otettiin kesäkauden ajaksi mm. 
veneiden kuljetuskäyttöön sekä pyö-
räilijöiden kulkuväyläksi.

MITÄS MIEHILLE? –TOIMINNASSA 
MONIPUOLINEN SYYSKAUSI

teKsti ja Kuvat: timo söyrinki
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Tunneliin tutustumisen jälkeen 
virkistyttiin ja kahviteltiin helteisen 
Näsijärven maisemissa. Samalla kun 
tavattiin kavereita, muisteltiin men-
neitä ja suunniteltiin tulevia. Syys-
kauden ensimmäiseen tapaamiseen 
saapui komea määrä komeita osallis-
tujia: 25.

SaUNaLaUTaLLa SEILaTTIIN
Tehomiesten järjestämällä saunalaut-
taristeilyllä Pyhäjärven aalloilla vaih-
dettiin kuulumisia ja kokemuksia, sau-
nottiin, uitiin, syötiin ja rentouduttiin 
mainiossa porukassa. PIONIn ja Teho-
herrojen hyvä yhteistyö jatkuu jatkos-
sakin.

KyLPyLÄSTÄ vOImaa, 
vERTaISTUKEa Ja vIRKEyTTÄ
Syksyn 2019 Voimaviikkoja vietettiin 
Ikaalisten Kylpylässä marraskuussa 
viikoilla 45 ja 48. Voimaviikon tar-
koituksena on virkistää, kohentaa 
kuntoa, antaa vaihtelua ja vertaistu-
kea entisille tai nykyisille omaishoi-
tajamiehille. Jokaiselle voimaviikko-
päivälle on luotu tapahtumallinen 
ohjelma. Maksuttomien kylpyläviik-
kojen suosio on hyvä ja ne jatkuvat 
jälleen tulevana vuonna keväällä ja 
syksyllä. Vuoden 2020 Voimaviikot 
keväällä ovat 12 ja 19, syksyllä viikko 
43.

Uutena tapahtumana alkoi loka-
kuussa järjestetty vuorokauden vir-
kistysvuorokausi Ikaalisten Kylpyläs-
sä. Ohjelmallinen kylpyläloma sisälsi 
majoituksen lisäksi ohjattua ohjelmaa 
ja keskustelua Pentti Uusitalon vetä-
mänä, ruokailua, kylpyläosaston sau-
noineen ja illanvieton tansseineen. 
Jatkoa on luvassa miesten kiinnostuk-
sen mukaan.

TIETOPaKETTI LOmISTa
Syyskuussa järjestettiin miesomais- 
hoitajille PIONIn tiloissa katta-
va ja kiinnostava infotilaisuus 
Omaishoitajaliiton lomista, Kelan 
kuntoutuskursseista, sekä muista 
lomamahdollisuuksista. Asiantun-
tijana paikalla oli Kaisu Häggqvist 
Omaishoitajaliitosta. Asiasta kiin-
nostuneita miesomaishoitajia saapui 
paikalle toistakymmentä.

Tilaisuudessa saatiin monipuo-
lista ja ajankohtaista tietoa loma-
kohteista, ohjeita lomalle hakemi-
seen, esitettiin toiveita, kuultiin 
lomista saatuja palautteita, ja oli 
myös mahdollista kysyä omakohtai-
sesti omaishoitajille suunnatuista  
lomista. 

Kannattaa huomata, että vuonna 
2020 on oma loma miesomaishoitajil-
le. Kaikkiaan tuettuja, omaishoitajille 
suunnattuja lomia on ensi vuonna 24. 

Lomista saadun palautteen mukaan 
loma antaa osallistujalle voimia arjen 
haasteisiin, piristää ja mahdollistaa 
kohdata muita samassa elämäntilan-
teessa olevia. Lomia kannattaakin 
hakea aktiivisesti, kun elämäntilanne 
sen mahdollistaa.

DIGITIETOa Ja vIDEOINTIa 
mUKaNETISSÄ
Lokakuun alussa tehtiin visiitti Mu-
kanettiin. Mukanetin Yliopistonka-
dun toimipiste MukaSurffi on kaikil-
le avoin ja maksuton palvelu, jossa 

rohkaistaan, autetaan ja opetetaan 
käyttämään ja hyödyntämään digitek-
niikkaa. Hankittuaan älypuhelimen, 
tabletin tai tietokoneen, laitteen voi 
tuoda MukaSurffiin, ja opetella yhdes-
sä asiantuntijan kanssa laitteen käyt-
töön ja tietoturvaan liittyviä asioita. 
Tilaisuudessa saatiin kaikille tärkeää 
ja tarpeellista digitietoa. Digitaitojen 
merkitys yhteiskunnassa kasvaa päivä 
päivältä. Mukanetti tarjoaa kansanta-
juista ja senioreille soveltuvaa tieto-
tekniikkakoulutusta.

Samalla käynnillä kuvattiin otoksia 
miesomaishoitajuutta yhteiskunnall-
sena ilmiönä käsittelevään videoon, 
jonka on määrä valmistua vuoden 
2020 puolella.

Saunalauttaristeilyllä oli hyvä meininki.

Kylpyläviikolla vaihdetaan vapaalle.
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Ensiapukoulutuksessa TamK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden 
opastuksella käytiin läpi käytännön harjoittein keskeiset aikuisen ja 
lapsen elvytystoimet.

KOULUTUSTa aR JEN 
TILaNTEISIIN
Omaishoitajan arkeen kuuluu kyetä 
käsittelemään elämässä koettavia 
haasteita. Teemalla Luopuminen voi 
olla löytämistä, käytiin läpi surun ja 
menetyksen kohtaamista, jaksamista 
ja hyvinvointia. 

Samalla viikolla lokakuussa järjes-
tettiin Mustanlahdenkadulla kunnon 
infotilaisuus Tampereen liikuntamah-
dollisuuksista. Samalla saatiin ohjeita 
uusien liikuntasuositusten mukaisesta 
liikunnasta ja hyödyllisiä neuvoja mi-
ten liikuntaryhmiin voi ilmoittautua.

Apua, mitä tehdä, kun ensiapuavaa-
tiva tilanne tapahtuu kotona?! Tilan-
ne voi tulla eteen yllättäen, missä ja 
koska vain. Mitäs miehille? -toiminnan 
järjestämä koulutus miesomaishoita-
jille antoi opetusta, ohjausta ja itse-
luottamusta hätätilanteen tunnista-
miseen, oikeisiin käytäntöihin ja avun 
hankkimiseen. Tilaisuudessa keskus-

teltiin tärkeästä aiheesta ja saatiin 
hyviä neuvoja miten toimia kotona, 
kun kohtaa hätätilanteen, miten tilan-
teessa tulee toimia, ja miten tilantee-
seen voi ennalta varautua.

Koulutuksen pionilaisille toteutti 
ansiokkaasti TAMK:n sairaanhoitaja-
opiskelijat.

PYYNIKIN   PORTAISSA JA 
PISPaLaN LÖyLyISSÄ
Marraskuussa PIONI oli osallisena 
Miesten viikon avauksessa. Liikutta-
van maistuva tempaus toimii nimellä 
Polta munkki portaissa. Aktiivisuus 
Pyynikin portaissa palkittiin munkki-
kahvein, tietysti.

Toiminnan uutuus, Sauna-turnee, 
starttasi legendaariselta Pispalan Ra-
japortin saunalta. Löylykokemus pe-
rinnesaunassa oli niin ainutlaatuinen, 
että mitäpä jos kierrettäisiin poru-
kalla myös muut alueen kiinnostavat 
saunakohteet?

KEVÄÄLLÄ 
TERVEYTTÄ 
EDISTÄVIÄ 
TEEMOjA

teKsti: timo sälli

Mitäs miehille? -toiminta jatkaa ke-
väällä 2020 samalla tutulla tavalla 
kuin edellisenä vuotena. Luvassa on 
virkistystä, koulutusta ja vertaistukea. 
Tarkemmin ottaen koko ensi vuoden 
teemat ovat liikunta, luonto ja ravin-
to. Ensi vuoden aikana on tarkoitus 
tutustua erilaisiin urheilumuotoihin 
omaishoitajamiesten kiinnostusten 
pohjalta. Liikuntaan kuuluu myös ajan 
viettäminen luonnossa. Mitäs miehil-
le? -toiminta aikookin suunnata ke-
väällä läheisiin luontokohteisiin ret-
keilemään ja kahvittelemaan.

Myös tutut Voimaviikot jatkavat 
uusien omaishoitajamiesten kuntout-
tamista Ikaalisten kylpylässä. Vuonna 
2020 on tarkoitus toteuttaa kolme 
Voimaviikkoa. Keväällä kaksi ja vielä 
syksyllä yksi kylpyläviikko. Näiden 
Voimaviikkojen jälkeen hankesuunni-
telman 144 miestä on toivottavasti 
saanut lisää virtaa arjen haasteisiin.

Miesporukka jatkaa toimintaansa 
keväällä kuun viimeisinä torstaina 
ellei sitten muusta ilmoiteta. Miespo-
rukalla on noussut kiinnostusta tu-
tustua erilaisiin kohteisiin Tampe-
reella ja lähialueilla. Näitä toiveita 
on tarkoitus toteuttaa kevään aikana. 
Omaishoitajamiesten kiinnostuksen 
kohteita kuunnellaan siis tarkalla kor-
valla myös keväällä.

Mitäs miehille? -toiminta järjes-
tää yhdessä Pirkanmaan Marttojen 
kanssa ruuanlaittokurssin, joka tuo 
mahdollisuuden vahvistaa omaishoi-
tajamiesten ruuanlaittotaitoja. Koulu-
tetut kotitalouden opettajat antavat 
ruuanlaittovinkkejä ja johdattelevat 
ruuanlaiton saloihin. Mukaan mahtuu 
useampi kymmenen omaishoitaja-
miestä ja toimintahan on maksutonta. 
Kursseilla valmistetaan monipuoli-
sesti pienryhmissä ruokaa ja nautis-
kellaan lopuksi valmistuneista ruuis-
ta.

Syksyllä 2019 alkanut koulutus-
toiminta saa jatkoa keväällä 2020. 
Koulutusteemat tarkentuvat kevään 
aikana.
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TOIMELIAS  
TAMMELAN KORTTELIKERHO

LEMPÄÄLÄSSÄ TOIMII 
AKTIIVINEN  VERTAISRYHMÄ 

ERITYISLASTEN  VANHEMMILLE

vertaisryhmän vetäjä micu mäkitalo

Emilia Kiiski emännöi bingoa.
apuvälineiden esittely kiinnosti 
kerholaisia.

Kirjailija anneli Kanto vieraili 
lokakuussa korttelikerhossa 
keskustellen työstään, töistään ja 
työskentelytavoistaan.

Syksyllä 2019 aloitti Lempäälässä uusi erityislasten vanhempien ver-
taisryhmä, joka on kokoontunut kuukausittain. Paikkana on Lempois-
ten koulu, jossa vanhempien kokoontuessa lapset ovat samanaikaisesti 

hoidossa. Ryhmään osallistuminen ei edellytä, että on lempääläläinen tai 
omaishoitajapäätöstä, vaan ryhmä on avoin kaikille erityislasten vanhemmil-
le. Uudet jäsenet tervetuloa rohkeasti mukaan!

Aktiivista ja yhteisöllistä ryhmää luotsaa Micu Mäkitalo. Aluksi ystävien 
kesken perustettu ryhmä on laajentunut syksyn edetessä, ja nyt osallistujia 
on jo 20. 

Tilaisuuksissa pääsee kohtaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia 
vanhempia, saa ja voi jakaa vertaistukea, ohjausta, kokemusasiantuntijuutta, 
vaihtaa ja saada neuvoja ja vinkkejä arjen tilanteisiin. Ryhmästä saa lisäksi 
tsemppiä, voimavaroja ja uusia ystäviä, sekä tietoa omaishoitajille kuuluvista 
Kelan ja oman kunnan palveluista ja eduista.

Parhaaksi tiedotuskanavaksi ryhmä on todennut WhatsAppin, jolla hoituu 
sujuvasti myös muu ryhmän sisäinen viestintä ja keskustelu.

Ryhmän mottona on KKK, eli keskustelua, kahvia ja kauneudenhoitoa. Han-
nele Jokela PIONIsta on osallistunut ryhmän tilaisuuksiin, joten lisätietoja 
antavat Micu p. 040 828 2873 ja Hannele p. 050 555 3115. 

PIONIn järjestämä kaikille avoin ja maksuton Tammelan korttelikerho 
on toiminut viisi vuotta aktiivisesti runsaan osallistujajoukon voimin 
toiminnallisen Tammelakeskuksen tiloissa ja vakiintunut tiistain ohjel-

maan.
Kahvittelun ja muun tarjoilun lomassa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, 

vaihdettu kuulumisia ja uutisia, sekä kuultu ja koettu viikoittain kiinnostavia 
vierailijoita eri aloilta. 

Tämän syksyn tiistai-iltapäivien ohjelmassa on ollut mm. päteviä asiantunti-
jaluentoja, hyödyllisiä tuote-esittelyjä, viihdyttävää musiikkia ja mielenkiintoi-
nen kirjailijavierailu. Osallistujia tiistaisin klo 14-15.30 on ollut keskimäärin 20. 
Toiveita ja ehdotuksia korttelikerhon vierailijoiksi voi antaa pionilaisille.
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LIITY MUKAAN PIONI-PERHEESEEN!

Toimita tämä kuponki toimistoon 
Mustanlahdenkatu 9, LH 9 tai postita: 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Mustanlahdenkatu 19, LH 9
33210 Tampere

•	 Jäsenmaksu 25 e / vuosi. Jäsenetuina saat mm: 
•	Ohjausta, neuvontaa, tietoa ja tukea
•	 Virkistystä, vertaistukea, tapahtumia sekä retkiä edulliseen jäsenhintaan
•	 PIONI-lehden 2 kertaa vuodessa
•	 Tietoa tapahtumista mm. tekstiviestein ja sähköpostilla
•	Omaishoitajat ja läheiset -liiton lomaoppaan lomista ja kuntoutuskursseista, 

ja palveluoppaan kerran vuodessa
•	 Alennuksia osallistumismaksuista

Sukunimi

Etunimi

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Minulle saa lähettää tekstiviestejä ja sähköpostia toiminnasta

Kyllä  Ei

Päiväys ja allekirjoitus

Seuraava Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn  
jäsenlehti ilmestyy kesäkuussa 2020.
Lisätietoja ja mediakortti:  
tiedottaja@pioniry.fi tai 050 555 0014

ILMOITA 
PIONI-lehdessä!
Painetussa lehdessämme ilmoitus
NäKYY, se HUOMATAAN, se PYSYY, 
se vAIKUTTAA ja TEKEE HYvää.

Ilmoitus julkaistaan samalla myös
PIONI-lehden näköislehdessä 
verkkosivuillamme.

PIONI-lehti on luettu media jäsenistömme, 
yhteistyökumppaneidemme, yritysten ja 
päättäjien keskuudessa. 

Seuraava PIONI-lehti 
ilmestyy kesäkuussa 2020.

vaikuta sisältöön.
Juttuvinkit, jutut ja palaute 
ovat tervetulleita.

Seuraa PIONIn 
Facebook-sivuja. 

Myös www.pioniry.fi antaa 
tietoa PIONIn toiminnasta.

Ota yhteyttä: 
tiedottaja@pioniry.fi 
tai 050 555 0014



pirkanmaan omaishoitajat 
pioni ry 

 Mustanlahdenkatu 19, LH 9, 
33210 Tampere
www.pioniry.fi

Olemme myös Facebookissa.

PIONIN YHTEYSTIEDOT
jyri Keränen
puheenjohtaja

Tampere
puh. 050 378 8271

jyri.keranen@elisanet.fi

leo levanen
sihteeri

045 181 7311
pioni.leo@gmail.com

jyri Keränen
puheenjohtaja

Tampere
puh. 050 378 8271

jyri.keranen@elisanet.fi

leo levanen
sihteeri

Tampere
puh. 045 181 7311

pioni.leo@gmail.com

Kalevi turkka
Tampere

puh. 040 095 9002
kalevi.turkka@gmail.com

veikko vepsäläinen 
Tampere 

puh. 044 356 3942
 veikko.vepsalainen@gmail.com

juha luoto
Kangasala

puh. 040 076 6839
luoto709@gmail.com

hannu tarna
Ikaalinen

puh. 040 937 6366
hannu.tarna@tuni.fi

PIONIN HALLITUKSEN jÄSENET 2020
marjut lemivaara
varapuheenjohtaja 

Tampere
puh. 050 530 7869

marjut.lemivaara@tuni.fi

Katja Korpela
Lempäälä

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

aarre alanen
kunniapuheenjohtaja
puh. 040 839 0336

aarre.alanen@gmail.com

toimisto
045 875 1417

toimisto@pioniry.fi

lasse vainiomäki
hankepäällikkö
044 377 7174

lasse.vainiomaki@pioniry.fi

OPASTE -HANKE

timo sälli
toiminnankoordinaattori, HM

044 230 5557
timo.salli@pioniry.fi

MITÄS MIEHILLE? -TOIMINTA

riitta Kuismanen 
kehittämispäällikkö 
sosiaalipsykologi 
 040 568 7936

riitta.kuismanen@pioniry.fi

hannele jokela
hankekoordinaattori

sosionomi 
050 555 3115

 hannele.jokela@pioniry.fi 

tiedottaja
050 555 0014

tiedottaja@pioniry.fi


