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Pääkirjoitus
Elo suokoon parhaita antejaan,hyvää mieltä ja onnekkuutta.
Tulevaisuus tuokoon mukanaan ilon aihetta uutta.

Kevät on vihdoin saapunut, valkovuokot kukkivat, koi-
vut vihertävät ja linnut laulavat. Koko luonto herää 
kesään. Kaikilla on iloinen mieli. Kaikki 28 vertais-

tukiryhmää ovat kokoontuneet ympäri Pirkanmaata hyvillä 
mielin ja sankoin joukoin. On ollut paljon keskusteltavaa ja 
kerrottavaa. Yhdessä on suunniteltu kaikkea uutta.

Kolmen vuoden tauon jälkeen Pionin perinteiset ”Ranta-
koivun alla” -kesäjuhlat pidettiin kesäkuussa helluntaina 
Narvassa. Heinäkuussa järjestetään ilmainen kesäkonsert-
ti omaishoitajille ja heidän läheisilleen Kangasalla Mobilian 
kesäteatterissa, jonne olette kaikki lämpimästi tervetulleita. 
Mukaan ehtii vielä ilmoittautua. Kesän lopulla järjestetään 
vielä päivän kestäviä iloisia kesäretkiä. Syksyllä pidetään 
kattavat koulutuspäivät. Pioni-perhe jatkaa toimintaansa 
iloisella mielellä.

Kesän Pioni-lehti valmistui jälleen aikataulussa ja on sitä jaettu jäsenille, yhteistyökumppa-
neille ja päättäjille. Myös kaikki lähitorit saavat tuoreita lehtiä ja esitteitä, kuten myös uusi 
Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö. Lehden keskiaukeamalta löytyy koko loppuvuoden 
kokoontumisaikataulut kaikille ryhmille. Uusi ryhmä aloittaa elokuussa Kuhmoisissa ja lisää 
on suunnitelmissa.

Talous on ollut tiukilla, mutta ollaan pärjätty, kiitos siitä hyvälle henkilökunnalle sekä vapaa-
ehtoisille! Varainkeruu on ollut hyvällä mallilla alkuvuodesta ja uusi varainkeruulupa saadaan 
kesällä. Tänä vuonna jäätiin ilman STEA:n avustusta. Yhdessä ollaan itketty ja siitä saatu 
voimaa. Uusi hakemus STEA:lle lähti toukokuun lopussa. Uusia varainkeruukanavia on luotu 
ja vanhat lippaat on otettu käyttöön. Monipuolisen varainkeruun tiimoilta kävin kertomassa 
Pionin varainkeruusta Tiedekeskus Heurekan Oivaltava-päivillä kesäkuun alussa.

Pioni-perhe polskuttaa eteenpäin hyvän henkilökunnan, vapaaehtoisten ja yhteistyökump-
paneiden hyvällä yhteisellä tekemisellä. Pioni koostuu tällä hetkellä kolmesta palkkatuetusta 
työntekijästä ja kaikki muut ovat vapaehtoisia. Palkkatuetut työsuhteet loppuvat asteittain 
tulevana syksynä ja uudet ovat jo haussa. Eli kun oppii ja pääsee sisään Pionin toiminnan 
luonteeseen, niin joutuu lähtemään pois uusien tilalta. Kunnon rahoituksen turvin näin ei olisi. 
Toivomme, että STEA:lle lähtevä hakemus tuottaa tulosta. Myös kesällä alkava varainkeruu 
turvaa Pionin toimintaa jatkossakin. Kiitokset kaikille lahjoittajille!

Hyvää kesää kaikille omaishoitajille, hoidettaville ja heidän läheisilleen! Syksyllä jatketaan taas!

Aarre Aarne Alanen
Puheenjohtaja
Kunniapuheenjohtaja
Vuoden miestoimija 2015
Ent. omaishoitaja/eläkeläinen
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Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikön toiminta 
on käynnistynyt maaliskuussa 2022. Omaishoi-
don tuen yksikkö toimii kuntien kumppanina 

omaishoidon järjestämisessä ja tukee omaishoitajia. 
Yksikössä työskentelee kaksi palveluohjaajaa, Pilvi Si-
piläinen ja Jenni Karne. Molemmilla palveluohjaajilla 
on kokemusta omaishoidon tuen palvelun järjestämi-
sestä sekä monipuolinen työkokemus sosiaalialalta. 
Omaishoidon tuen yksikön toiminnassa vuonna 2022 
ovat mukana Pirkanmaan kunnista Kuhmoinen, Lem-
päälä, Tampere-Orivesi ja Valkeakoski. Yksikön toimin-
nan käynnistäminen on valmistautumista hyvinvointi-
alueelle siirtymiseen.  

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö

• Neuvoo ja ohjaa omaishoidon tuen hakemisessa ja muis-
sa tukeen liittyvissä käytännöissä.
• Järjestää omaishoitajien valmennukset sekä hyvinvoin-
ti- ja terveystarkastukset.
• Koordinoi omaishoidon vapaan palvelusetelin käyttöä.
• Tekee tiivistä yhteistyötä omaishoitojärjestöjen kanssa, 
jotka järjestävät muun muassa vertaistukitoimintaa ja 
virkistystä omaishoitajille.

Päätöksenteko omaishoidon tuesta ja päävastuu palvelu-
tarpeen arvioinnin kokonaisuudesta säilyy edelleen kun-
nissa. Asiakkaan asioista vastaava kunta tekee viranhal-
tijapäätökset sekä järjestää ja sopii omaishoidon tuen 
vapaista yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa.

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikön palvelut

Omaishoitajat saavat ohjausta ja neuvonta Pirkanmaan 
omaishoidon tuen yksiköstä. Yksikön palvelupuhelin 041 
730 2108 on avoinna arkisin klo 9–14 paitsi tiistaisin klo 
13–17. Palvelupuhelimen linja 3 palvelee omaishoidon 
tuen asioissa. Yksikön sähköpostiosoite on pirkanmaan-
omaishoito@tampere.fi. Yksikön palvelupuhelin on löy-
detty hyvin ja puheluita tulee sinne useita päivittäin. 
Tämä tukiluuri kannattaa omaishoidon asioista kiinnos-
tuneiden painaa mieleen jatkossakin.

Ensimmäinen Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikön 
järjestämä omaishoitajien valmennus pidettiin keskiviik-
kona 18.5.2022 klo 12.30–16 Kumppanuustalo Arttelis-
sa (os. Mustanlahdenkatu 22, Tampere). Valmennuk-
seen  kutsuttiin uudet omaishoitajat Lempäälästä, Tam-
pereelta, Orivedeltä ja Valkeakoskelta. Valmennukseen 

Kuvateksti: Perhehoitajat voivat mennä myös asiakkaiden koteihin.

Kuulumisia Pirkanmaan Kuulumisia Pirkanmaan 
omaishoidon tuen yksiköstäomaishoidon tuen yksiköstä
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ilmoittauduttiin Pirkanmaan omaishoidon tuen yksik-
köön. Kuhmoisissa järjestettiin oma tilaisuus 23.5.2022. 
Valmennuksessa esittäytyivät myös omaisjärjestöt Pir-
kanmaan alueelta, jotka järjestävät tukea ja virkistystä 
omaishoitajille.

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin on 
tulossa työkaluksi laaja sähköinen terveystarkastus 
Omaolo-digipalveluun. Sähköisen hyvinvointi- ja terve-
ystarkastuksen rinnalla toimii edelleen myös terveyden-
huollon ammattilaisen vastaanotto, jossa hyvinvointi- ja 
terveystarkastus tarvittaessa järjestetään.

Omaishoidon vapaan palveluseteli on tullut uutena 
omaishoidon vapaan käyttömuotona Kuhmoisiin ja 
Lempäälään. Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueella 
palveluseteli on ollut käytössä jo useita vuosia ja sen 
käyttäminen on edelleen mahdollista yhtenä omaishoi-
don tuen vapaan vaihtoehtona. Palvelusetelin arvo on 
1.1.2022 alkaen 125 euroa. Palvelusetelillä omaishoidon 
tuen asiakas saa kotiin annettavan hoidon ja huolenpi-
don hoitajan poissa ollessa. Kotona annettavaan hoitoon 
kuuluvat henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, tervey-
den ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, ruokailu, tarvit-
taessa ruuan valmistukseen liittyvät asiat, liikkumisessa 
avustaminen sekä vaatehuoltoon liittyvät asiat. Asia-
kas valitsee ja tilaa itse palveluntuottajan Pirkanmaan 
omaishoidon tuen yksikön ylläpitämästä palveluntuot-
tajaluettelosta. Apua ja neuvoja palvelusetelin käyttä-
miseen saa Pirkanmaan omaishoidon tuen yksiköstä.

Perhehoito on yksi vaihtoehto omaishoitajan vapaiden 
järjestämiseksi. Perhehoidossa asiakkaan huolenpito 
järjestetään perhehoitajan kotona. Perhehoitaja voi men-
nä myös asiakkaan kotiin. Perhehoito voi kestää muuta-
man tunnin, päivän tai sovitun jakson ajan. Perhehoito 
sopii eri-ikäisille ja erilaisiin avun sekä tuen tarpeisiin.  
  
■ Perhehoito tarjoaa kodin ympäristönä ja saman hoitajan  
■ Perhehoito suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tar-
peiden mukaan
■ Perhehoidossa on mahdollisuus osallistua perheen ar-
keen ja kodin askareisiin omien voimavarojen ja kiinnos-
tuksen mukaan
■ Perhekotiin ja perhehoitajaan tutustutaan ennen perhe-
hoidon alkamista

Omaishoidon tuki hyvinvointialueella, yhtenäiset 
myöntämisen perusteet ja toimintakäytännöt

Pirkanmaalla on valmistauduttu hyvinvointialueelle siir-
tymiseen vuonna 2023 yhtenäistämällä omaishoidon 
tuen myöntämisperusteet ja toimintakäytännöt. Näitä 
on valmisteltu yhteistyössä kaikkien Pirkanmaan kun-
tien kanssa. Pirkanmaan kunnista Kuhmoinen, Lem-
päälä, Tampere- Orivesi yhteistoiminta-alue ja Valkea-
koski ovat ottaneet Pirkanmaan yhtenäiset omaishoidon 
tuen myöntämisperusteet ja toimintakäytännöt käyttöön 
vuoden 2022 alusta alkaen. Pirkanmaan yhtenäisissä 
omaishoidon tuen toimintakäytännöissä on määritelty 

omaishoidon tukeen kolme palkkioluokkaa: omaishoito-
lain määrittämä minimipalkkio 423,61 €/kk, 700 €/kk 
sekä 1 200 €/kk. Palkkioluokat määräytyvät omaishoi-
dettavan hoitoisuuden ja hoidon sitovuuden mukaan. 
Valkeakoski ei ota käyttöön Pirkanmaan yhtenäisiä palk-
kioluokkia vuonna 2022.

Palkkioluokat yhtenäistetään vaiheittain. Jokainen 
omaishoidon tilanne arvioidaan uudestaan ja yksilölli-
sesti. Muutosten johdosta omaishoidon tuen asiakkaiden 
ei tarvitse tehdä mitään. Kunnan omaishoidon tuesta 
vastaava työntekijä on yhteydessä, kun omaishoidon 
tuen tarkastaminen on ajankohtaista.  

Omaishoidon sijaishoito

Omaishoidon toimintakäytännöissä määritellyt 
omaishoitajan sijaishoitajan palkkiot 1.1.2022 alkaen 
ovat 86,81 € / vuorokausi ja 70,52 € / vuorokausi. Si-
jaishoitajalle maksettava palkkio määritellään omaishoi-
dettavan hoitoisuusryhmän mukaan (70,52 €/vuorokau-
si koskee alinta palkkiota saavia hoidettavia). 1.1.2022 
alkaen solmittavissa uusien sijaishoitajien sopimuksissa 
noudatetaan edellä mainittuja palkkioita. Sijaishoidosta 
peritään omaishoidettavalta asiakasmaksu 11,60 € / 
vuorokausi.□

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö
Palvelupuhelin 041 730 2108, arkisin klo 9–14 pait-
si tiistaisin klo 13–17
pirkanmaanomaishoito@tampere.fi

Teksti:
Katariina Somppi
Projektipäällikkö
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus
Kuva: Kuvatuotanto Opa Latvala

Kuvateksti: Perhehoitajat voivat mennä myös asiakkaiden koteihin.

Tekemisen

iloa
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Oli vuosi 1993. Lea käveli työpaikallaan ”seiniä 
pitkin” ja hänet kuljetettiin sieltä suoraan tut-
kimuksiin. Syyksi selvisi MS-tauti. 45-vuotias 

Lea joutui jäämään sairaseläkkeelle siltä seisomalta. 
”Vuosista 93-95 en muista oikeastaan juuri mitään. Oli 
huonovointinen olo ja huimasi koko ajan. Pertti joutui 
taluttamaan, että pysyin pystyssä”, Lea kuvailee. Pertti 
kävi siihen aikaan kolmivuorotyössä UPM:llä, eikä ol-
lut sen vuoksi aina kotona läsnä. Pullien ainut lapsi 
oli muuttanut omilleen, mutta kävi katsomassa, miten 
vanhemmat pärjäsivät. Huimaus meni lopulta parissa 
vuodessa ohi.

Ennen sairastumistaan Lea oli aktiivinen nainen. Hän 
oli työskennellyt Sara Hildenin palveluksessa 29 vuotta 
tehden siellä monenlaisia tehtäviä. Hän toimi etenkin 
ompelijana ja myyjänä. Kotona hän myös ompeli lähes 
kaikki vaatteet tyttärelleen ja itselleen. Lea kävi jump-
paryhmässä ja joogasi. Elämä oli hektistä. Sairastuttua 
arki muuttui hiljaiseksi. ”Enää en mennyt kellon mu-
kaan vaan täytyi mennä omien tuntemusten mukaan.” 
Lean oli aluksi vaikea sopeutua, ettei pääse enää töihin. 
Se oli shokki.

Elämä ehti hieman tasoittua. Lea tottui sairauteensa, 
kunnes MS-tauti eteni huonompaan suuntaan vuonna 
1997. Laukaiseva tekijä oli perhetragedia. Tyttären tuore 
aviomies kaatui rappusissa ja kuoli. Se oli kaikille suuri 

järkytys. Hautajaisissa Lea käveli vielä kainalosauvojen 
turvin, mutta sen jälkeen hän joutui kokonaan pyörä-
tuoliin.

Tärkeä päätös

Vuonna 2000 Lea ja Pertti kävivät potilaspuoliso-kurs-
sin, joka oli käänteentekevä asia, Pertillä oli silloin mah-
dollisuus päättää ryhtyykö hän Lean omaishoitajaksi. 
Lea antoi vapaat kädet, ei tarvitse jos ei jaksa. Siinä koh-
taahan monet pariskunnat eroavat. Pertti halusi jäädä 
vaimonsa omaishoitajaksi ja jäi siten varhaiseläkkeelle 
ollessaan 60-vuotias.

”Avioliitto kulkee sillai kun muillakin, välillä on kanta-
päät yhdessä ja välillä vastakkain. Ei aina olla saman-
mielisiä. Asiat selvitetään. Mutta tämä sairaus oli niin 
iso paukku, että siinä aloitettiin yhdessä ihan uuden-
laista elämää.” Molemmat ovat joutuneet opettelemaan 
paljon uusia asioita MS-taudin myötä, Pertti hoivatyön, 
vaimonsa pukemisesta alkaen. Lea kokee, että avun 
vastaanottaminen on ollut hyvin hankalaa, kun oli itse 
tottunut tekemään kaiken.”Piti luopua itsensä suhteen 
monenlaisista asioista, luopuminen oli haastavaa. Oi-
keastaan vieläkään ei meinaa tajuta, että mä en kuulu 
siihen hommaan enää. Ja että on toisen armoilla”, rouva 
pohtii.

Elämää 
MS-taudin tahdissa

 z Lea (75v) ja Pertti (80v) Pulli ovat 
kulkeneet rinnakkain jo 55 vuotta. Lean 
sairastuminen MS-tautiin oli kova paik-
ka ja asetti avioliitonkin uudenlaisten 
haasteiden äärelle. Omaishoitajuus on 
mahdollistanut pariskunnan elämisen 
yhdessä samalla, kun se on vaatinut omat 
uhrauksensa.

Lea ja Pertti ovat kulkeneet rinnakkain jo 55 vuotta.
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Lean MS-tauti on hitaasti etenevää laatua. Hänellä on 
hyvä muisti ja puheentuotto. Numeromuisti on äärim-
mäisen tarkka. Kasvojen oikealle puolelle tuli halvaus 
vuonna 2007. Kasvot ovat toipuneet kuntoutuksella. 
Rajoittavinta on vasemman käden ja jalan toimimatto-
muus ja kivut. Päivittäin lounaan jälkeen Lea kärsii fa-
tiikki-kohtauksesta. Se on tyypillinen voimattomuuskoh-
taus monille MS-tautia sairastaville. Joillekin se tulee 
pitkin päivää, mutta Lealle pelkästään lounaan jälkeen. 
Koko kroppa menee silloin täysin voimattomaksi, jonka 
vuoksi Lea joutuu nukkumaan yleensä pari tuntia. Sen 
jälkeen hän on virkeä ja aloittaa ikään kuin uuden päi-
vän, uudella energialla. Lisäksi Lean nielun vasen puoli 
on veltostunut, mikä tekee sen, ettei hän pysty oikein 
nielemään sillä puolella, tulee tukehtumisen tunne. Se 
on hänestä pelottavaa.

Uudelleen jalkeille

Toisaalta lähiaikoina on myös tapahtunut isoa ja ihmeel-
listä edistystä; Lea on alkanut kävelemään uudelleen. 
Hän pääsi mukaan robottiavusteiseen kävely-kokeiluun 
ja otti ensiaskeleet robotin tukemana maaliskuussa 
2021. Jalkoihin laitettiin anturit, joista nähtiin onko ja-
loissa lihasvoimaa ja liikettä, kun ponnistaa. Oli voimaa. 
Puolen vuoden robottiharjoittelun jälkeen Lea kokeili as-
keleita rollaattorin kanssa. Aviomies oli tukena, kun hän 
otti kotona noin 50 askelta. Tällä hetkellä Lea kävelee 
pari kertaa viikossa rollaattorilla, lisäten pikku hiljaa 
askeleita. Liikkumista pitää tasapainotella, ettei keho 
kuormitu liikaa. Hän kipeytyy kävelystä aika paljon. ”Li-
haskalvojen kestää tottua, kun vuosien jälkeen kävelee 
uudelleen. Ne eivät ole vielä ihan tottuneet venyvään 
työhön, mitä kävelyssä tapahtuu.” Kävelyharjoittelu on 
auttanut siihen, että Lea pääsee itse paremmin ylös ja 
yöllä käymään vessassa yksin.

Kävely ei olisi ehkä onnistunut ellei nainen olisi kaikki 
vuodet pitänyt jumppaa mukana elämässään. Hän tekee 
lähes joka päivä 25 minuutin lattiajumpan ja Pertti toimii 
jumpparina. ”Lihasten ylläpito on tosi tärkeää sillä jos 
lihakset pääsee lamaantumaan ne kuivuu pois”, tietää 
Pertti. Myös yksityisen puolen fysioterapia on antanut 
hienot avut Lealle, eihän robottiavusteinen kävely-ko-

keilukaan olisi ollut ilman sitä mahdollista. Toisaalta 
hänet valittiin kokeiluun juuri siksi, että hän on hoitanut 
itseään jumppaamisella ja näin ollen hyöty on parempi. 
”Kuntoutusta annetaan vuodeksi, kahdeksi, kolmeksi. 
Kun ikä tulee vastaan niin on vaikeampi saada. Tähän 
saakka on kuntoutus tullu mulle aina, olen saanut hy-
vät suositukset fysioterapeuteilta ja lääkäriltä. Nyt kun-
toutus on voimassa elokuun loppuun. Toivottavasti ei 
mene niinkuin joillekin ystäville on käynyt, että saavat 
kunnallista fysioterapiaa ja siellä ei tapahdu oikein mi-
tään, vähän liikutellaan vaan. Ei se ole laadukasta”, Lea 
kertoo. Lea sai myös Kelalta kuntoutusta 65 ikävuoteen 
saakka (3 kuntoutusviikkoa/vuosi), mutta sitten ikä tuli 
esteeksi.

Muutenkin pariskunta on aktiivinen hyvinvointinsa vaa-
limisessa. Lea harjoittaa joka aamu hienomotoriikkaa 
meikkaamalla itsensä. Oikean käden hienomotoriikka ei 
pysyisi jos sitä ei treenaisi. Pertti tekee pitkiä ja reippai-
ta kävelylenkkejä sen, minkä kotoa pääsee lähtemään. 
Sähköpyörätuoli mahdollistaa myös Lean ulkoilun hei-
dän kerrostalon pihapiirissä. Taloyhtiön asukkaat ovat 
läheisiä keskenään ja ulkona on yleensä juttuseuraa. 
Tyttären poika Lauri (25v) käy usein katsomassa, mitä 
mummulle ja vaarille kuuluu. Lauri on opettanut heitä 
käyttämään älypuhelinta ja Elisaviihdettä. Teknologia 
on laajentanut elämänpiiriä. Lea pitää paljon yhteyttä 
tuttaviin puhelimella ja se mahdollistaa häntä toimia 
myös MS-tukihenkilönä. Hän saa puhelunsoittoja muilta 
tautiin sairastuneilta ja auttaa parhaansa mukaan. Leaa 
kiinnostaa kuunnella netistä uusia tutkimuksia MStau-
tiin liittyen, myös historia ja vanhat asiat kiinnostavat. 
Pertillä on tärkeää urheilun seuraaminen tv:stä.

”Sitä vain toivon joka päivä, että Pertti jaksaisi”

Pertin mukaan Lean omaishoitajana toimiminen on 24/7 
työtä. Vielä kolmisen vuotta sitten Lean pystyi jättämään 
enemmän yksin kotiin. Nykyään korkeintaan tunnik-
si. Lealle tulee välillä yllättäviä kiputiloja, kipukohtaus 
on niin totaalinen, ettei hän pärjää silloin yksin. Tauti 
etenee ja ikäkin tekee tehtävänsä, huonommat päivät 
korostavat sairautta ja avuntarvetta.

Pertin tilannekomiikka maustaa pariskunnan arkisia hetkiä.

Lean tilassa on tapahtunut valtavaa edistystä: hän on alkanut 
kävelemään uudestaan.

Jatkuu seuraavalle sivulle
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Pieni hengähdys omaishoitajan työstä on vapaapäivät. 
Pertille kuuluu kaksi lakisääteistä vapaata kuussa, jol-
loin hän irtaantuu kotoaan omille asioilleen. Pertin va-
paita on tuurannut jo vuosia sama avustaja, hän on yk-
sityisyrittäjä. Pertti sanoo, että jos kunnalta tulisi sama 
palvelu, niin henkilö voisi vaihtua usein. Silloin joutuu 
joka kerta selittämään uudelleen, mitä pitää tehdä. Se 
on raskasta kaikille osapuolille.

Pullien mielestä omaishoitajan työ on liian aliarvostet-
tua. Omaishoitajien palkkioita aiotaan pienentää enti-
sestään. Uuden Soten myötä kaikista palkkioluokista 
tiputetaan alaspäin ja yksi palkkioluokka jää kokonaan 
pois. ”Se on tosi väärin, kun ei tämä työ tästä mihinkään 
helpotu. Se on niin päättäjistä kiinni, mihin laitetaan 
rahaa, kenelle maksetaan ja kenelle ei”, Pertti purkaa 
mieltään. Lea jatkaa: ”Ja kuinka paljon kalliimmaksi 
tulisikaan jos olisin laitoshoidossa. Kuinka paljon hel-
pompaa olisi maksaa omaishoitajalle, että hän jaksaa. 
Kaikkien pitäisi tulla edes kerran seuraamaan, millaista 
tämä työ on, millaista on arki.” Omaishoidon laatua ei 
seurata. ”Tossa käydään keskustelemassa puoli tuntia 
ja kirjataan paperille, mitä omaishoitaja teki aamulla, 
mitä päivällä ja illlalla. Ei puututa sen kummemmin työn 
laatuun, mitä se on”. Pariskunta ihmettee, että eivätkö 
päättäjät ymmärrä näitä asioita tai halua ymmärtää. 
Tällaisiin asioihin ei puututa, kaikkeen muuhun kyllä 
yhteiskunnassa puututaan.

Lea ja Pertti ovat kulkeneet yhdessä jo vuodesta 1967. 
Vuosiin on mahtunut monenlaista kokemusta, jolle Lean 
sairastuminen ja Pertin omaishoitajuus ovat tuoneet 
ihan omat mausteensa. Pariskunnan kantavana voima-
na on huumori. Lean mukaan Pertin tilannekomiikka ar-
kisissa hetkissä on oivaltavaa ja pelastaa monta juttua. 
Se osuu suoraan hänen nauruhermoonsa. Voimavarana 
on myös se, etteivät he jumitu ikäviin asioihin. Kiukut-
telut unohdetaan nopeasti ja Lea pyrkii myös jättämään 
mielestä tautiinsa liittyvät ikävät ajankohdat. Muuten 
kyllä säilyy muistissa numerot ja hyvät asiat.

Nykyään Pullit eivät juurikaan tee suunnitelmia eteen-
päin. He toivovat, että nykyisellä terveydellä mentäisiin, 
ettei tulisi pahempaa. ”Tässä on oppinut arvostamaan 
pieniä asioita ja on tottunut, että elämä on tässä ja täl-
laista. Ei voi etukäteen alkaa suremaan mitään, niillä 
voimilla mennään, mitä on ja katotaan, mitä tulevan 
pitää”, sanoo Pertti viisaasti. Lea katsoo mieheensä ja 
lisää: ”Sitä vain toivon joka päivä, että Pertti jaksaisi”.□

Teksti ja kuvat: Sanna Ontto

Olet

Arvokas

 Pertti ja Lea osaavat arvostaa pieniäkin asioita. Elämä on tässä.

Jatkoa edelliseltä aukeamalta
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Omaishoito tulee jatkuvasti tärkeämmäksi, kun 
Suomen väestö ikääntyy ja hoitotarve kasvaa. 
Samaan aikaan on huutava pula hoitotyötä 

ammatikseen tekevistä. Yhtälö on vaikea ratkaista, kun 
eläköityminen on suurta, hoitajamitoitukset tiukkenevat 
ja hoidettavien määrä kasvaa. Tässä yhtälössä on itses-
tään selvää, että ilman omaishoitajia Suomi ei kykene 
tarjoamaan laadukasta hoitoa kaikille.
 
Omaishoitajia on valtava määrä. Omaishoitosopimuksen 
tehneitä on Suomessa 48 700, mutta päivittäin läheis-
tään hoitavia on arvioitu olevan 350 000. Luku laajenee 
jopa miljoonaan, kun mukaan lasketaan normaalin päi-
vätyön ohessa läheisistään huolehtivat. Omaishoitajuut-
ta on siis hyvin eri asteista, mutta asiana se on tuttu 
suurelle osalle suomalaisista.
 
Viime aikoina on puhuttu paljon työn ja omaishoitajuu-
den yhdistämisestä, koska peräti joka kolmas töissä ole-
va huolehtii työn ohessa läheisestään. Tämä on tuttua 
perhepiiristäkin. Olen kasvanut perheessä, jossa isäni 
kehitysvammaista veljeä hoitivat vanhempieni ja isovan-
hempani työn ohessa ja omakin ensimmäinen kesätyö 
oli Heikistä huolehtiminen.

Työn ja omaishoitajuuden yhdistäminen tulee en-
tistä tärkeämmäksi, kun suuret ikäluokat vanhenevat 
ja tulevat hoidettavien ikään. On hyvin tärkeää, että 
Omaishoitajaliitto pitää tätä asiaa vahvasti esillä. Oikeus 
omaishoitajien hoitovapaaseen  tuli voimaan lakialoittee-
ni pohjalta jo vuosia sitten, mutta se koskee omaishoitoa 
kokoaikaisesti tekeviä.

 
Nyt on tärkeää miettiä sitä miten työnantaja voi järjestää 
työt siten, että se mahdollistaa työn ja omaishoitajuuden 
yhteensovittamisen silloin, kun osa-aikaisesti voi tehdä 
molempia. 12% työnantajista on jo määritellyt periaatteet 
miten työaikaa voi käyttää läheisen hoitoon ja miten töitä 
voidaan sovittaa hoitotarpeeseen. Tätä asiaa on tärkeää 
viedä eteenpäin ja se sopii erinomaisesti nykyaikaan, 
koska yhä useammat työnantajat korostavat joustavuut-
ta ja yhteiskuntavastuuta.
 
Hyvinvointialueiden perustaminen siirtää omaishoitajien 
asioiden hoidon kunnilta hyvinvointialueille. Samalla se 
merkitsee sitä, että koko Pirkanmaalle määritellään yh-
tenäiset kriteerit. Osalla edut huononevat ja osalla para-
nevat. Toivottavasti kunkin hoidettavan hoidon tarve ja 
vaativuus osataan arvioida oikein. Erityisen tärkeää on 
huomioida kaikkein vaativinta hoitoa antavien ja siten 
kallista laitoshoitoa korvaavien omaishoitajien asema.
 
Pandemia-aika on ollut raskasta aikaa suomalaisille ja 
tutkimusten mukaan myös monille omaishoitajille. Sa-
moin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on henkisesti 
koetellut suomalaisia. Isojen mullistusten keskellä on 
hyvin tärkeää pitää yllä yhteisöllistä toimintaa. Pioni te-
kee äärimmäisen arvokasta työtä tarjoamalla virikkeitä, 
neuvontaa, vertaistukea ja yhteistä vapaa-ajan viettoa 
omaishoitajille. Mitä enemmän on epävarmuutta, sitä 
tärkeämpää on pitää yhteyttä toisiimme.□
 
Teksti: Arto Satonen

OMAISHOIDON MERKITYS KASVAA
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Tammikuussa Pionin järjestösih-
teerinä aloittanut Leena Brag-
ge tekee Pionissa monipuolista 

työtä. Isoin ja tärkein asia on auttaa 
omaishoitajia jaksamaan kaiken ar-
kirutiinin keskellä pitämään huolta 
myös itsestään.

Pääsin Pioni-pirtin lämpöön heti tam-
mikuun alussa talven tuivertaessa 
ulkosalla. Pioni-perheeseen kuuluu 
iloisia ihmisiä ja töitä tehdään jokai-
sen jaksamisen ehdoilla. Alkuvuoden 
korona rajoitti kohtaamisia, joten mi-
nulla oli aikaa tutustua omaishoita-
jien toimintaan enemmänkin teorias-

sa kuin käytännössä. Toki tiesin en-
nestään mitä omaishoito tarkoittaa, 
mutta todellisuus iski tajuntaan vasta 
sitten, kun olin kuullut lukuisia ker-
tomuksia oikeasta elämästä.

Olen kotoisin Kuhmoisista Päijälän 
kylästä. Kyselevät, että voiko siellä 
korvessa edes asua, kun kauppaan-
kin on yli 20 km matkaa. Sehän on 
keskellä ei mitään. Käännän asian 
toisin päin. Se on kaiken keskipis-
teessä. Sieltä olen saanut hyvät 
eväät elämään. Äiti opetti, miten ko-
tia ja lapsia  hoidetaan. Minulla on 
kolme nuorempaa sisarusta. Isältä 

sain huumorin silmälasit perinnök-
si. Nuoret lähtevät maailmalle, kun 
se aika tulee. Useimmat jäävät kau-
punkeihin työn perässä. Niin minäkin 
olen tehnyt jo yli 40 vuotta, mutta ai-
na jokin vetää maalle takaisin. Olen 
viettänyt paljon aikaa äidin kanssa 
auttaen kesällä puutarhassa. Talvisin 
saan ruokkia lintuja ja tehdä lumi-
töitä. Äiti on hyvässä kunnossa eikä 
näytä mitään merkkejä tarvitsevansa 
omaishoitajaa. Hyvä niin. Harrastan 
lukemista, kirjoittamista ja kaikenlai-
sia kädentaitoja.

Jostain syystä yhdistykset ovat vetä-
neet minua puoleensa. Toimistotöis-
sä olen aina viihtynyt ja muutamassa 
yhdistyksessäkin olen töitä tehnyt. 
Palkka ei ole pääasia, mutta kyl-
lä se mukavasti elämistä helpottaa. 
Yhdistyksissä tehdään yleensä töitä 
suurimmaksi osaksi talkoovoimin. 
Kotikylässäni Päijälässä toimii neljä 
yhdistystä. Olen ollut kyläyhdistyk-
sen puheejohtajana viitisen vuotta ja 
siinä ajassa jo oppii miten monipuo-
lista se voi olla, kun pitää tuntea peri-
aatteessa kaikki kylän asiat. Minulla 
oli ilo vierailla kaikissa noin 600:ssa 
kylän kiinteistöissä tehdessäni töi-
tä turvallisuushankkeessa. Jaoin 
turvallisuustietoutta ja kartoitin va-
kiasukkaiden sekä kausiasukikaiden 
valmiutta toimia hätätilanteissa. Toi-
mitin jokaiseen kiinteistöön paikka-
tietolomakkeen, mistä löytyy osoite ja 
koordinaatit pelastuslaitosta varten. 
Olin välillä kuin utelias pikkutyttö 
ajellessani uutta mökkitietä eteenpäin 
miettien, mitä sieltä löytyy ja millaisia 
ihmisiä tapaan. Melkein kaikki olivat 
ihmeissään yllätysvieraasta, mutta 
kiitollisia siitä, että saivat asiallista 
tietoa aivan ilmaiseksi. Turvallisuu-
dentunne on tärkeä asia jokaiselle.

Pionin toimistossa tehdään moni-
puolista työtä. Isoin ja tärkein asia 
on auttaa omaishoitajia jaksamaan 
kaiken arkirutiinin keskellä pitämään 
huolta myös itsestään. On paljon 

 Leena viihtyy toimistotöissä.

Järjestösihteeri Leena Bragge 
painottaa vertaistukiryhmien tärkeyttä
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Minua pyydettiin tekemään 
PIONIin esittely itsestäni, 
joten tässä se tulee. Olen 

Virpi Uimonen ja työskentelen ikäih-
misten palveluohjaajana Mänttä-Vilp-
pulassa.  Aloitin nykyisessä työssä-
ni maaliskuun alussa tänä vuonna. 
Olen koulutukseltani sosionomi ja 
lähihoitaja.

Olen työhistoriani aloittanut las-
tentarhanopettajana Tampereen 
seudulla. Halusin kuitenkin päivä-
kotimaailmasta pois ja sieltä olen 
päätynyt töihin ikäihmisten pariin. 
Valmistuin nelisen vuotta takaperin 
lähihoitajaksi ja lähdin hakemaan ko-
kemusta ikäihmisten kanssa tehtä-
västä työstä ensin kotihoidosta sitten 
asumispalveluista sekä tehostetun 
että palveluasumisen puolelta. Kai-
kissa näissä työtehtävissä tehdään 
arvokasta työtä, mutta koin, että se 
ei ole aivan minun paikkani. Niinpä 
hakeuduin kuntouttavan päivätoi-
minnan ohjaajan töihin, joita ehdin 
tehdä pari vuotta Tampereen Ensi-ja 
turvakoti ry:llä Petsamokodin kun-
touttavassa päivätoiminnassa. Työ 

Teksti: Leena Bragge
Kuva: Nella Brelo

oli antoisaa, mutta kaipasin lisää 
haastetta. Niinpä päätin hakeutua 
palveluohjaajan tehtäviin ja kuinka 
ollakaan Mänttä-Vilppulaan haettiin 
kyseiseen työtehtävään tekijään. Mi-
nä hain ja tässä ollaan. Mukavaa oli 
palata synnyinseudulle, jossa myös 
koko lapsuuteni ja nuoruuteni olen 
kasvanut. Samalla tulin myös Män-
tässä asuvieni vanhempien tueksi. 
Äitini itsekin toimii omaishoitajana 
isälleni.

Vastaan palveluohjaajan työssäni 
omaishoitajille järjestettävästä ver-
taistoiminnasta ja ensi syksylle viri-
tellään omaishoitajien vertaistyhmä-
tapaamisten jatkamista täällä Mänt-
tä-Vilppulassa. Aloituksessa minua 
on auttanut kovasti Pionin yhdistyk-
sen puheenjohtaja Aarre Alanen, joka 
saapui vielä tämän kevään viimeiseen 
vertaisryhmätapaamiseen kertomaan 
itsestään, yhdistyksestä ja tuetuista 
lomista. Samalla minulle selveni yh-
teistyökuviot PIONI:n kanssa. Koro-
natauon jälkeen täällä vertaisryhmä-
tapaamisia järjesteli itsekin omaishoi-
tajana toimiva henkilö, mutta nyt siis 
itse otan vastuun tapaamisten järjes-
tämisestä ja toimin yhteyshenkilönä 
myös PIONI:n yhdistyksen suuntaan. 
Innolla odotan tulevia tapaamisia ja 
toivon niiden tarjoavan antoisia het-
kiä omaishoitajille. Toivotan ihanaa 
kesää kaikille lukijoille!□

Teksti ja kuva: Virpi Uimonen

asioita, mitä ei kerrota eikä neuvota, 
ellei ota itse selvää. Vertaistuki on 
tärkeä auttamisen muoto. Olen saa-
nut tehtäväkseni pitää Tampereen ja 
ympäristökuntien ryhmät ajan tasal-
la lähettämällä viestejä tapaamisis-
ta. Vertaistukiryhmien tapaamiset 
ovat tärkeitä yhteisöllisyyden takia. 
Pyritään löytämään ryhmien tapaa-
misiin erilaisia keskustelunaiheita. 
Esitelmöitsijät ovat haluttuja jo vaih-
telunkin vuoksi.  Muistelmapiirissä 
on aina alustaja, joka antaa aiheen 
yleiselle keskustelulle. Hengellises-
sä piirissä käsitellään ajankohtaisia 
kirkollisia asioita.  Emme ole unohta-
neet myöskään entisiä omaishoitajia. 
Kaikki saavat osallistua toimintaam-
me. Lasten omaishoitajilla on omat 
ryhmänsä.

Yhdistysten toiminta on pääosin va-
paaehtoisten varassa. Menoja tuntuu 
olevan aina enemmän kuin tuloja. Mi-
kään ei toimi eikä liiku ilman rahaa. 
Rahankeruukampanjat ja avustusten 
hakemiset ovat meidänkin arkeamme. 
Ilman hyväntahtoisia ihmisiä, yhdis-
tyksiä, yhtiöitä, kaupunkeja ja kuntia 
ei toimintamme olisi mahdollista. Jo-
kainen pienikin lahjoitus on kullan-
arvoinen asia, koska omaishoitajat ja 
heidän jaksamisensa ovat meille kul-
taakin kalliimpia asioita.

Minut löytää Pionin tomistosta mel-
kein päivittäin. Minulta voi kysyä mel-
kein mitä vaan ja vastaukseksikin saa 
melkein mitä vaan.□

Leena Bragge
järjestösihteeri 
045 875 1417
toimisto@pioniry.fi

Virpi on uusi 
Mänttä-Vilppulan vertaistukiryhmän vetäjä

Yhdessä

Osaamme
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Aloitin harjoittelun PIONIssa maaliskuussa 2022. 
Haaveenani on ollut yhdistää aiempi tradenomin 
tutkinto, työhistoria sekä tuleva sosionomin am-

matti. Valmistun sosionomiksi keväällä 2023 ja toivee-
na on työllistyä jossain alan järjestössä. PIONI on ol-
lut todella mielenkiintoinen harjoittelupaikka, jossa on 
päässyt kohtaamaan asiakkaita ja toteuttamaan omia 
ideoitaan. Tunsin heti olevani osa PIONIn tiimiä ja sain 
erittäin lämminhenkisen vastaanoton. PIONI on työn-
antajana erittäin joustava ja luottamus on molemmin 
puolista. Vaikka taustalla olisi kova kiire, asiakkaat 
ovat ennemminkin ystäviä kun ”asiakkaita” ja jokainen 
kohdataan sellaisenaan ja on tärkeä osa yhteisöä. Moni 
täällä työskentelevä kuvaileekin, että PIONIsta on tullut 
kuin toinen koti ja perhe. Työtä on voinut tehdä etänä 
ja toimistolla. Toimiston lämminhenkinen tunnelma on 
sellainen, että sinne menee mielellään, sillä muilta saa 
jatkuvasti uusia ideoita ja tukea omissa tehtävissään.

Vastuualueenani on ollut lasten omaishoitajien vertais-
tukitapaamisten järjestäminen ja yhteydenpito ohjaa-
jiin. Olen vahvasti sitä mieltä, että lasten omaishoitajat 
ovat jääneet yhteiskunnassa alakynteen. Moni joutuu 
jäämään pois töistä ja harva pystyy omaishoitajuuden 
ohella tekemään kokopäivätyötä. Omaishoidon korvaus 
ei millään kata niitä kuluja, jota ansionmenetyksestä ai-
heutuu. Lisäksi vanhemmat joutuvat hankkimaan apu-
välineitä ja monen moista tarviketta mihin ei saa tukea. 
Lapsen saaminen ja pikkulapsiarki on toisinaan hektistä 
ja väsyttävää ja vielä astetta rankempaa, kun lapsi tar-
vitsee erityistä tukea. Onneksi nämä lapset ovat sellaisia 
persoonia, jotka valloittavat sydämen alta aikayksikön.

Pääsin mukaan Lempäälän lasten omaishoitajien 
vertaistukitapaamiseen hoitamaan lapsia ja jokainen 
heistä jäi mieleeni. Toivoisin enemmän hemmottelua ja 
tukea vanhempien jaksamiseen ja hyvinvointiin, jotta he 
jaksavaisivat arjessa ja pysyisivät edes osittain mukana 
työelämässä. Kun näitä perheitä seuraa, huokuu heis-
tä rakkaus ja sitkeys. Tarinat ovat toisinaan rankkoja 
mutta lapset ovat iloisia ja onnellisia, eivätkä he kiin-
nitä huomiota sellaisiin asioihin joihin aikuiset helposti 
takertuvat.

Vaikka vastuualueenani on ollut lasten omaishoitajien 
tapaamiset, ovat myös vanhusten omaishoitajaperheet 
lähellä omaa sydäntäni. Se hoiva mitä läheiset antavat 
on korvaamatonta ja tarinat taustalla mielenkiintoisia. 
Toisen fyysinen avustaminen, kun omatkin voimat alka-
vat iän myötä heiketä, on raskasta ja joutuu käyttämään 
luovuutta, että selviää arkisista askareista. Ihminen pys-
tyy ihmeellisiin asioihin, kun on pakko.

Lopuksi haluan vielä mainita, että puheenjohtaja 
Aarre on henkilö, jonka sanat kulkevat varmasti läpi 
elämäni. Hänen tapansa hoitaa asioita, avoimuus, re-
hellisyys ja aktiivisuus on ihailtavaa. Olen kiitollinen, 
että olen päässyt tutustumaan tähän porukkaan. Kaik-
ki PIONIlaiset ovat ottaneet minut mukaan tehtäviin ja 
olen saanut tehdä ja osallistua niihin asioihin, jotka 
hyödyntävät omia opintojani. Päällimmäisenä PIONIsta 
jää mieleen ”arvostus muita ihmisiä kohtaan”, joka on 
rikkaus nykypäivänä.□

Teksti: Katja Elsinen
Kuva: Nella Brelo

Harjoittelijana PIONIssa

Katjan vastuualueena Pionissa on ollut lasten omaishoita-
jien vertaistukitapaamisten järjestäminen ja yhteydenpito 
ohjaajiin.

Yhdessä

Osaamme
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Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on perustet-
tu vuonna 2008, ja sen tarkoituksena on toimia 
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hyvin-

voinnin tukemiseksi. Suomessa arvioidaan olevan n. 
350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia 
ja vaativia. Pirkanmaalla sopimusomaishoitajia on 3700 
ja epävirallisten omaishoitajien määrä on moninkertai-
nen. Omaishoitajuus antaa läheiselle mahdollisuuden 
asua kotonaan. Haluamme nostaa tämän työn arvos-
tusta sekä tukea omaishoitajaa arjen pyörittämisessä. 
Yksikään omaishoitaja ei saa jäädä huolineen yksin.

Yhdistyksemme järjestää omaishoitajille ja heidän lä-
heisilleen ohjausta ja neuvontaa, edunvalvontaa, ver-
taistukea, kerhoja, juhlia sekä virkistys- ja retkitoi-
mintaa. Pionilla on vertaistukiryhmiä Pirkanmaalla 14 
kunnassa ja toiminnassa on mukana n. 650 ihmistä 
vapaaehtoiset mukaanlukien. Tänä vuonna Pioni on 
jäänyt STEA-avustusten ulkopuolelle, vaikka olemme 
Suomen kolmanneksi suurin omaishoidon paikallisyh-
distys. Jopa Tammelan toimitilojen ylläpitäminen on 
tällä hetkellä vaakalaudalla.

Alkuvuoden varainkeruu tuotti jo pientä tulosta, mutta 
tänä kesänä Pionin varainkeruu alkaa uudestaan, kun 
uusi varainkeruulupa myönnetään poliisihallitukselta. 

Lahjoitus Pionille mahdollistaa vertaistuen, ryhmä-
toiminnan, neuvonnan ja edunvalvonnan sekä virkis-
tystoimien jatkuvuuden. Työmme ei olisi mahdollista 
ilman lahjoittajien tukea. Omaishoitajat tarvitsevat 
sinun apuasi.

Lahjoitus Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIlle on 
lahja toivoa, välittämistä, kuulemista ja rinnallakul-
kemista. Lahjoittamalla kerrot, että Sinä välität. Yh-
dessä saamme hyviä tuloksia aikaiseksi omaishoi-
tajien hyvinvoinnin parhaaksi. Pienikin lahjoitus 
kasvaa merkittäväksi, kun meitä on paljon! Lahjoit-
tamalla varoja Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn 
työhön autat meitä rakentamaan turvaverkkoja kaik-
kein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille ja 
tuet syrjäytymistä vastaan tekemäämme työtä.  

Seuraa tiedotusta netissä https://pioniry.fi/lah-
joitus milloin varainkeruumme alkaa ja laita sa-
naa eteenpäin! Sinun tuellasi pystymme olemaan 
lähellä, kuuntelemaan ja auttamaan omaishoi-
tajia Pirkanmaalla.

Kiitos lahjoituksestasi!
 
Teksti: Nella Brelo

Pionin varainkeruu alkaa kesällä
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VERTAISTUKIRYHMÄT

AKAA
 Kokoontumispäivät: 16.8., 13.9., 11.10., 
8.11., 13.12.
Aika: Kerran kuukaudessa tiistaina klo 
14.00-15.30
Paikka: Senioritupa, Kirkkotori 6, 37800 
Akaa
Yhteistyössä Toijalan Seudun Van-
hainkotiyhdistys Senioritupa puh. 
0405507778 (soittoaika: Ma-Pe 7.30-9 
ja 13.30-15)
Lisätietoja: Tarja Ruusuvuori, 040 
5507778, senioritupa@gmail.com

HÄMEENKYRÖ
Kokoontumispäivät: 25.8., 29.9., 27.10., 
24.11., 29.12.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai klo 
15.00-16.30  
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, Tun-
nelikuja 1, 39100 Hämeenkyrö
Lisätietoja: Aarre Alanen, aarre.alanen@
gmail.com, 040 8390336

IKAALINEN
Kokoontumispäivät: 3.8., 7.9., 5.10., 
2.11., 7.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen keski-
viikko, klo 16.30-18.00
Paikka: Ravintola Sofia, Jyllin Kodit, Jyl-
linkatu 3, 39500 Ikaalinen
Lisätietoja: Hannu Tarna, 040 9376366, 
hannu.tarna@ippnet.fi, Veijo Vester-
holm, 040 5028979, veijo.vesterholm@
gmail.com

KANGASALA
Kokoontumispäivät: 8.8., 12.9., 10.10., 
14.11., 12.12.
Aika: Kuukauden toinen maanantai klo 
17.15-18.30
Paikka: Jalmarin Koto, Finnentie 11, 
36200 Kangasala
Lisätietoja: Juha Luoto, 040 0766839, 
luoto709@gmail.com

KIHNIÖ
Kokoontumispäivät: 30.9., 28.10., 25.11., 
30.12.
Aika: Kuukauden viimeinen perjantai klo 
17.30-19.00

Paikka: Terveyskeskuksen päiväsali, Ki-
vinevantie 11-13, 39820 Kihniö
Lisätietoja: Leila Pusa, 040 0839756, lei-
la.h.pusa@gmail.com ja Hillevi Karppi-
nen, 050 3451302, hillevikarppinen58@
gmail.com
Huom! Omaishoitajille on varattu terveys-
keskuksen allasosastolta ilmainen sauna- 
ja uintivuoro perjantaisin klo 10.30-12.30. 
Lisäksi mahdollisuus ruokailuun tk:n ruo-
kasalissa. Hoidettavan voi jättää uinnin ja 
saunomisen ajaksi päivätoimintaan.

KURU
Kokoontumispäivät: 15.8., 19.9., 17.10., 
21.11., 19.12.
Aika: Kuukauden kolmas maanantai klo 
12.00-14.00
Paikka: Kurun Seurakuntatalon alaker-
ran kokoushuone, Kirkkotie 2, 34300 
Kuru
Lisätietoja: Markku Vesa, 046 5482444, 
markku.vesa@elisanet.fi, Ritva Jauhi-
ainen, 043 2110555, jauhiainen.ritva@
gmail.com

LEMPÄÄLÄ
Kokoontumispäivät, aika ja paikka: il-
moitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 
8751417, toimisto@pioniry.fi

MÄNTTÄ-VILPPULA
Kokoontumispäivät: 10.8., 14.9., 12.10., 
9.11., 14.12.
Aika: kuukauden toinen keskiviikko klo 
13-15
Paikka: Peltolan luomutila, Poukantie 
162, 35700 Vilppula
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeis-
tään viikkoa ennen tapaamista: Virpi 
Uimonen, 0406632892, virpi.uimonen@
pihlajalinna.fi

ORIVESI
Kokoontumispäivät: 31.8., 21.9., 26.10., 
30.11.
Aika: Kuukauden viimeinen keskiviikko 
klo 13.00-14.30
Paikka: Oriveden Palvelutalo, yläkerran 
Korttelitupa, Eerolantie 2, 35300 Orivesi
Lisätietoja: Irmeli Nylander, 050 
3003155, irmeli.nylander@evl.fi

PIRKKALA
Kokoontumispäivät: 7.9., 5.10., 2.11., 
7.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 17.30-19.00
Paikka: Pirkkalan kirkko, Arokuja 8, 
33960 Pirkkala
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 
8751417, toimisto@pioniry.fi

SASTAMALA
Kokoontumispäivät: 2.8., 6.9., 4.10., 
1.11., pikkujoulut (ilm.myöh.)
Aika: Kuukauden ensimmäinen tiistai 
klo 13.00-15.00
Paikka: Toivonkulma, Onkiniemenkatu 
12, 38250 Sastamala
Lisätietoja: Annikki Vuorenoja, 040 
5959914, annikki.vuorenoja@gmail.
com, Voitto Vänskä, 045 3135589, voitto.
vanska@hotmail.fi

URJALA
Kokoontumispäivät: 4.8., 1.9., 6.10., 
3.11., 1.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 13.00-14.30
Paikka: Urjalan Seudun Vanhustenko-
tiyhdistys ry, Iltalan kerhohuone, Van-
hainkodintie 7 D 28, 31760 Urjala
Lisätietoja: Maija-Leena Kraft, 040 571 
5033, maijaleena.kraft@gmail.com

VALKEAKOSKI
Kokoontumispäivät: 1.8., 5.9., 3.10., 
7.11., 5.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen maanan-
tai klo 18.00-19.30
Paikka: Väinämöisen monitoimisali, 
Kirkkotie 6, 37600 Valkeakoski
Lisätietoja: (Vetäjä vaihtuu syksyllä) 
Pionin toimisto, 045 8751417, toimisto@
pioniry.fi
 
YLÖJÄRVI
Kokoontumispäivät: 3.8., 7.9., 5.10., 
2.11., 7.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 10.30-12.00
Paikka: Vanha Räikkä, Kuruntie 12, 
33470 Ylöjärvi
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 875 
1417, toimisto@pioniry.fi

TAPAHTUMAKALENTERI 
Syksy 2022 ryhmätoiminta
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LASTEN OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄT

AKAA   
Kokoontumispäivät: 20.9., 18.10., 15.11., 
20.12.
Aika: Kuukauden kolmas tiistai klo 
18.00-20.00
Paikka: Kulttuuritalo Laaksola, Ryödin-
tie 2, 37800 Akaa
Lisätietoja: Outi Leppäkorpi, 040 
1369590, outi.lehto6@gmail.com ja Taru 
Vuohelainen, 045 2039655, tvuohela@
ulapland.fi
Huom! Ilmoittautumiset ja lastenhoito-
tarpeen varaus viisi päivää ennen tapaa-
mista

HÄMEENKYRÖ  
Kokoontumispäivät: 8.9., 13.10., 10.11., 
8.12.
Aika: Kuukauden toinen torstai klo 
18.00-20.00
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, Tun-
nelikuja 1, 39100 Hämeenkyrö
Lisätietoja: Maria Viheroja, 040 5278973, 
viherojamaria@gmail.com

LEMPÄÄLÄ   
Kokoontumispäivät: 6.9., 4.10., 1.11., 
13.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen tiistai 
klo 17.30-19.00. (Joulukuussa kk:n 2. 
tiistai)
Paikka: Lempoisten koulun EHA-luok-
kien IP-kerhon tilat, Koulutie 8, 37500 
Lempäälä
Lisätietoja: Micu Mäkitalo 040 828 2873, 
micumakitalo81@gmail.com (Vaihtuvat 
vetäjät)
Huom! Ilmoittautumiset ja lastenhoi-
totarpeen varaus viikkoa ennen tapaa-
mista.

MÄNTTÄ-VILPPULA  
Lasten omaishoitajien ryhmä
Kokoontumispäivät: 27.9., 25.10., 29.11., 
27.12.
Aika: Kuukauden viimeinen tiistai klo 
17.00-19.00
Paikka: Ingan Kahvihetki, Kaarikatu 5, 
35700 Vilppula.
Lisätietoja: Suvi Moisio, 045 8701886/ 
WhatsApp tai tekstiviesti

URJALA  
Lasten omaishoitajien ryhmä
Kokoontumispäivät: 25.8., 29.9., 27.10., 

24.11., 29.12.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai klo 
17.30-19.30
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Tiina Jaukkari, 040 7731051, 
tiina.jaukkari@gmail.com, Tiina Korte, 
041 7030028, tipa84@gmail.com

TAMPERE – PAIKALLISET RYHMÄT

HENGELLINEN KESKUSTELUPIIRI
Kokoontumispäivät: 9.9., 23.9., 7.10., 
21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 
Aika: Parillisten viikkojen perjantai 
klo14.00-15.30
Paikka: Pioni-pirtti, Tammelan puistoka-
tu 26-28, 33100 Tampere
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 
8751417, toimisto@pioniry.fi

LUOVAN KIRJOITTAMISEN RYHMÄ
Kokoontumispäivät: 9.8., 13.9., 11.10., 
15.11., 13.12.
Aika: kuukauden toinen tiistai klo 
18.15.-20.00
Paikka: Pioni-Pirtti, Tammelan puistoka-
tu 26-28, 33100 Tampere
Lisätietoja: Pioni, Leena Bragge, 045 875 
1417, toimisto@pioniry.fi

MIESPORUKKA  
Kokoontumispäivät: 25.8., 29.9., 27.10., 
24.11., 29.12.
Aika: Kuukauden viimeinen torstai klo 
13.00-14.30 
Paikka: Pioni-pirtti, Tammelan puistoka-
tu 26-28, 33100 Tampere
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 
8751417, toimisto@pioniry.fi

NAISTEN AVOIN RYHMÄ 
Kokoontumisaika: ei ole vielä tiedossa, 
ilmoitetaan myöhemmin.
Paikka: Pioni-pirtti, Tammelan puistoka-
tu 26-28, 33100 Tampere
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 
8751417, toimisto@pioniry.fi

Pionin naisten Aura-ryhmä on suljettu ryh-
mä, joka jatkaa syksyllä samalla kokoon-
panolla, jolla keväällä kokoontui. Jos olet 
kiinnostunut osallistumaan, soita toimis-
ton numeroon 
mahdollisista vapautuneista paikoista.

PAIKALLISHISTORIALLINEN MUISTELU-
PIIRI
Kokoontumispäivät: 13.9., 27.9., 11.10., 
25.10., 8.11., 22.11.
Aika: Parittomien viikkojen tiistait klo 
13.00-15.00
Paikka: Pioni-pirtti, Tammelan puistoka-
tu 26-28, 33100 Tampere
Lisätietoja: Leo Levanen, 045 1817311, 
pioni.leo@gmail.com

PIONI-KAHVIO
Kaikille avoin kahvio maanantaisin klo 
11-13. Tarjolla kahvia, teetä, tarjottavia, 
vertaistukea, kumppanuutta sekä hyvää 
seuraa. Vapaaehtoinen maksu. TERVE-
TULOA MUKAAN!
Lisätietoja: Pionin toimisto, 045 875 
1417, toimisto@pioniry.fi

TAMMELAN KORTTELIKERHO
Kaikille avoin. Kahvitarjoilu – vapaaeh-
toinen maksu.
Kokoontumispäivät:  9.8., 23.8., 6.9., 
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 
13.12., 27.12.,
Aika: Parillisten viikkojen tiistait klo 
14.00-15.30
Paikka: Tammelakeskus, Ryhmähuone 1, 
Itsenäisyydenkatu 21 B, 33500 Tampere
Lisätietoja: Leo Levanen, 045 1817311, 
pioni.leo@gmail.com

TEISKO 
Kokoontumispäivät: 30.8., 20.9., 25.10., 
29.11.
Aika: Kuukauden viimeinen tiistai (paitsi 
syyskuu) klo13.00-14.30 
Paikka: Seurakuntatila Aunes, alaker-
ran sali +keittiö, Aunessalmenkatu 25, 
34240 Kämmenniemi
Lisätietoja: Pirjo Torikka, 050 5633724, 
pirjo.torikka@evl.fi ja Aarre Alanen, aar-
re.alanen@gmail.com, 040 8390336  

JUMPPAA JA TERVEYSTIETOA  
Kokoontumispäivät: 7.9., 21.9., 5.10., 
19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
Aika: Parilllisten viikkojen keskiviikot 
klo 14.00-15.00
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
L i s ä t i e t o j a :  M i k ko  H e i n o n e n , 
0503701636

Lempäälän ja Kuhmoisten ryhmät alka-
vat elokuussa. Asiasta tiedotetaan ryh-
mäläisille kirjeellä.

HUOM! Tiedot saattavat muuttua. 
Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta https://pioniry.fi/tapahtumakalenteri tai https://pioniry.fi/vertaisryhmät



16 
PIONI jäsenlehti -kesä 2022 PIONI jäsenlehti-kesä 2022

Olemme eläneet viimeiset kak-
si vuotta koronapandemian 
aikaa. Pandemia on vaikut-

tanut erityisen paljon ikäihmisiin ja 
varsinkin omaishoidon asiakkaisiin 
ja heidän läheisiinsä. Korona-aika-
na on omaishoidon lakisääteisten 
vapaiden käyttö vähentynyt ja ly-
hytaikaishoitopaikkoja on ollut tar-
jolla vähemmän.  Monen iäkkään 
omaishoitajan sosiaaliset kontaktit 
ovatkin jääneet vähäisiksi ja moni 
omaishoitaja onkin tällä hetkellä 
kuormittunut ja väsynyt. Onneksi 
kuitenkin omaishoitajien järjestöt 
ovat toimineet koronankin aikana ja 
järjestäneet erilaisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia muun muassa verkon 
kautta.

Korona ei ole ainoa asia, joka tällä 
hetkellä huolestuttaa omaishoitajia. 
Itsekin olen saanut lukuisia yhtey-
denottoja omaishoitajilta, jotka ovat 

huolissaan, miten omaishoidontuki 
muuttuu, kun sosiaali- ja terveyspal-
velut siirretään ensi vuoden alussa 
Pirkanmaan hyvinvointialueen järjes-
tettäväksi. Omaishoidon tuki onkin 
yksi monista asioista, jotka keskus-
teluttavat hyvinvointialueen päättä-
jiä, sillä Pirkanmaalla on omaishoi-
don tuen kriteereissä, palkkioissa ja 
palveluissa ollut kunnittain huomat-
tavan suuria eroja.

Pirkanmaan kunnissa on jo vii-
me vuoden aikana lähdetty val-
mistelemaan Pirkanmaalle yhteisiä 
omaishoidon tuen myöntämisperus-
teita, palkkioluokkia ja toimintakäy-
tänteitä. Tavoitteena on ollut saada 
toimintoja yhtenäistettyä. Valmiste-
lu on ollut haastavaa. Osassa kuntia 
palkkiot ovat selkeästi korkeampia ja 
kriteerit ehkä hiukan tiukempia, toi-
sissa kunnissa taas on ollut hyvin-
kin matalia palkkioita, mutta tukea 

myönnetty vastaavasti useammalle. 
Hyvinvointialueella on toimintojen 
oltava joka kunnassa samanlaiset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti lokakuussa 2021 ottaa Tam-
pere-Orivesi -yhteistoiminta-alueel-
la käyttöön uudet omaishoidon tuen 
palkkiot ja myöntämisperusteet 
vuoden 2022 alusta. Kaikki uudet 
omaishoidon tuen hakemukset teh-
dään tänä vuonna uusien myöntä-
misperusteiden mukaisesti. Tämä 
on iso työ, sillä se tarkoittaa, että 
noin 1600 omaishoidon tukea arvi-
oidaan uudelleen eli omaishoidetta-
van luokse tehdään kotikäynti, jossa 
omaishoitajan antaman hoidon sito-
vuus ja vaativuus arvioidaan uusien 
myöntämisperusteiden mukaan. 
Osalla omaishoitajista palkkio uu-
sien perusteiden mukaisesti nousee 
ja osalla valitettavasti laskee.

Omaishoidon tuen yhtenäistämi-
sen yhteydessä tulee Pirkanmaan 
hyvinvointialueella huolehtia myös 
omaishoitajien kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista. Omaishoitaja tar-
vitsevat hyvinvointinsa tueksi ja 
omaishoidon onnistumiseksi tarvit-
tavat hoitotarvikkeet, apuvälineitä 
ja apua asunnon muutostöihin. Li-
säksi tarvitaan riittävää taloudellis-
ta tukea ja erilaista palveluohjausta. 
Ennen kaikkea omaishoitaja tarvit-
see virkistäytymistä ja vapaa-aikaa 
omaishoidosta. Omaishoitajat itse 
kokevat tarvitsevansa eniten juuri 
lepoa, omaa aikaa ja lyhytaikaista 
hoitoapua. Myös vertaistukea ja yh-
teisiä retkiä toivotaan usein ja näissä 
omaishoitajien yhdistykset ja siellä 
tehtävä työ on ensiarvoisen tärkeäs-
sä asemassa.□
Toivotan kaikille omaishoitajille aurin-
koista kesää ja kiitän Teitä kaikkia 
tekemästänne arvokkaasta työstä.

Teksti ja kuva: Johanna Loukaskorpi
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspal-
veluiden apulaispormestari
Pirkanmaan aluevaltuutettu ja aluehallituk-
sen jäsen

Omaishoito muutosten edessä 
– matkalla kohti yhtenäistä pirkanmaalaista omaishoitoa
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Pirkanmaan Omaishoitajat ry 
PIONIn Leo Levanen kerä-
si yhteen tiedot Pirkanmaan 

kaupunkien ja kuntien omaishoi-
don palkkioluokista ja palkkioista 
sekä tuensaajista vuosina 2021 ja 
2022. Kuntakohtaisessa vertailussa 
omaishoidon tuen palkkioluokat ja 
niiden palkkiomäärät antavat tässä 
kartoituksessa vertailukelpoista tie-
toa omaishoidon tilanteesta.

Pirkanmaalla palkkioluokat vaih-
televat kahdesta viiteen. Viimei-
nen luokka on tarkoitettu yleen-
sä omaishoidon saattovaiheeseen. 

Alimman palkkion määrä vaihtelee 
Pirkanmaalla 423,61 eurosta 524,00 
euroon. Alimman luokan euromäärä 
on ollut ja on edelleen varsin yleises-
ti sama eri kunnissa/kaupungeissa 
koska se on valtakunnallisesti mää-
rätty alimmaksi euromääräksi.  Kor-
keimman palkkioluokan ylin palk-
kiosumma vaihtelee 826,90 eurosta 
1745,00 euroon.

Nämä ovat tärkeitä tunnuslukuja 
omaishoidon tilanteesta ja tällä pe-
rusteella kerätty aineisto julkaistaan 
nyt jäsenlehdessä. Kentältä tulleen 
tiedon mukaan omaishoidon tukiai-

soita hoitavien palveluohjaajien yh-
teystietoja on joskus vaikea löytää 
kuntien ja kaupunkien nettisivuilta, 
joten Pioni julkaisee myös listan täl-
lä hetkellä Pirkanmaalla toimivista 
omaishoidon virkailijoista.□

Teksti: Nella Brelo
Tiedonkeruu: Leo Levanen

Pirkanmaan omaishoidon tilanteen kartoitus

OMAISHOIDON  TUKI ASIOIDEN  HOITAJAT  PIRKANMAALLA  2022

Virkailija    sähköposti     puhelinnumero

Akaa / Urjala: Leea Eskelinen   leea.eskelinen@akaa.fi    p: 040 335 3650
Hämeenkyrö:     Seija Kivikari seija.kivikari@hameenkyro.fi p: 050 521 5141
Ikaalinen: Tiina Vasu-Piiroinen  tiina.vasu-piiroinen@ikaalinen.fi   p: 044 730 1591
Juupajoki: Hannele Joensuu  hannele.joensuu@taidekaupunki.fi  p: 044 3580 001
Kangasala: Heli Minkkinen  heli.minkkinen@kangasala.fi (alle 65 v.) p: 050 323 1932 
Kangasala: Tiina Knuutinen  tiina.knuutinen@kangasala.fi (yli 65 v.)  p: 040 822 2287 
Kihniö: Leila Pusa   leila.h.pusa@gmail.com     p: 044 754 1407
Lempäälä: Jaana Roos   jaana.roos@lempaala.fi     p: 044 423 5672
Mänttä-Vilppula: Hannele Joensuu hannele.joensuu@taidekaupunki.fi   p: 044 3580 001
Nokia: Sannamari Hakala  sannamari.hakala@nokiankaupunki.fi   p: 050 3951 723
Orivesi: Jonna Ohra-aho  jonna.ohra-aho@tampere.fi    p: 040 133 9117
Pirkkala: Margit Kivimäki  margit.kivimaki@pirkkala.fi 
Punkalaidun: Marita Jantunen  marita.jantunen@satamala.fi    p: 03 5213 4220
Punkalaidun: Maria Haavisto  maria.haavisto@sastamala.fi   p: 050 545 0412
Pälkäne: Heli Minkkinen  heli.minkkinen@kangasala.fi (alle 65 v.)  p: 050 323 1932 
Pälkäne: Tiina Knuutinen  tiina.knuutinen@kangasala.fi (yli 65 v.)   p: 040 822 2287
Ruovesi: Tuija Häll   tuija.hall@virrat.fi (alle 65 v.)    p: 044 715 1244
Ruovesi: Hanna -Leena Simonen hanna-leena.simonen@virrat.fi (yli 65 v.)  p: 044 715 1333 
Sastamala: Marita Jantunen  marita.jantunen@satamala.fi   p: 03 5213 4220
Sastamala: Maria Haavisto  maria.haavisto@sastamala.fi   p: 050 545 0412
Tampere: Ritva Sinijärvi  ritva.sinijarvi@tampere.fi   p: 040 349 2381
Urjala / Akaa: Seija Korkiakangas seija.korkiakangas@akaa   p: 040 335 4294
Valkeakoski: Terhi Vuolle  terhi.vuolle@valkeakoski.fi   p: 040 335 7176
Vesilahti: Jaana Roos   jaana.roos@lempaala.fi    p: 044 423 5672
Virrat: Ville-Veikko Hirsi  ville-veikko.hirsi@virrat.fi (alle 65 v.)  p: 044 715 2101
Virrat: Leena Sara-aho   leena.sara-aho@virrat.fi (yli 65 v.)  p: 044 715 1133
Ylöjärvi: Hanne Mälkki   hanne.malkki@ylojarvi.fi (alle 65 v.)   p: 03 565 28422
Ylöjärvi: Kirsi Iivarinen   kirsi.iivarinen@ylojarvi.fi  (yli 65 v.)  p: 03 565 28422
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Musiikki kuntouttaa muis-
tisairaita ja helpottaa hei-
dän arkeaan. Musiikin 

taianomainen voima on todistettu 
useissa tutkimuksissa. Tampere-
laisen Arvokas vanhuus ARVA ry:n 
MINUN ÄÄNENI -hanke vie tutkimus-
tietoa käytäntöön.

Minun ääneni -hankkeessa pide-
tään musiikkikuntoutusryhmiä ko-
tona asuville muistisairaille ja heidän 
läheisilleen. Hanke myös innostaa ja 
opastaa muistisairaiden kanssa toi-
mivia käyttämään musiikin keinoja 
muistisairaiden arjessa.

Mielimusiikki kuntouttaa parhai-
ten

Musiikki kuntouttaa kehoa ja 
mieltä monin tavoin: laulaminen on 
hyvää aivojumppaa ja se tehostaa 
hengitystä ja verenkiertoa. Yhdessä 
laulaminen ryöpsäyttää mielihyvä-
hormoneja liikkeelle ja se parantaa 
kielellistä muistia. Musiikki ja lau-
laminen parantavat keskittymisky-
kyä, edistävät toiminnanohjausta 
sekä kohentavat mielialaa. Musiikki 

auttaa vähentämään sekavuutta ja 
masennusta.

Musiikin kuntouttava vaikutus pe-
rustuu siihen, että musiikin kuunte-
leminen aktivoi aivoissa useita aluei-
ta. Musiikkia olisi hyvä olla jokaisen 
päivässä!
Ihanaa, kun saadaan tulla yhdessä!

Minun ääneni -ryhmiä on pidetty 
syksystä 2021. Niihin on voinut osal-
listua yksin tai yhdessä läheisensä 
kanssa. Musiikkikuntoutuksen 
ryhmissä kuunnellaan ja lauletaan 
ryhmäläisten omaa lempimusiikkia. 
Tuttujen kappaleiden tahtiin myös 
tuolitanssitaan ja musisoidaan hel-
poilla soittimilla. Musiikin herättämiä 
muistoja kirjataan ja niistä keskus-
tellaan ryhmässä. Viikoittaisten ta-
paamisten lisäksi ryhmät ovat teh-
neet kotitehtäviä.

Ryhmästä on tullut omaishoitoparis-
kunnille mieluinen yhteinen ja  pal-
kitseva harrastus. Se tuo uusia ih-
misiä, iloa ja osallisuutta elämään. 

Hauskassa ja koskettavassakin mu-
siikkihetkessä voi palautua arjen 
kuormituksista. Hyvässä seurassa 
aika kuluu kuin siivillä ja jälkeenpäin 
voi kulkea kauan pää pilvissä. “On-
neksi taas tulin!” on tuttu lausahdus 
ryhmissä.

Olet mitä kuuntelet

Musiikkia kuunnellessa ja tuttuja 
lauluja laulaessa mieleen nousee 
tarkkoja mielikuvia, muistoja, tuntei-
ta ja ihmisiä elämänpolun varrelta. 
Ryhmäläiset ovat muistelleet itselleen 
tärkeää musiikkia ja sitä kautta mu-
siikkimuistojaan ja elämäänsä.

Musiikin ja muistelun kautta pa-
riskunnat ovat voineet nähdä toi-
sensa ensisijaisesti pariskuntana. 
Musiikkimuistojen kautta on voitu 
muistella omaa elämää, parisuhteen 
alkuaikoja ja yhteistä elämää.

Tanssimusiikin soidessa voi tuo-
lissa istuessaankin ottaa tanssiot-
teen ja tanssia soveltaen. Ryhmässä 
osat voivat vaihtua: omaishoitaja on 

MINUN ÄÄNENI 
-HANKE LUO YHTEYKSIÄ MUSIIKIN AVULLA

 Minun Ääneni -hankkeessa toimivat Maija Halme, Kaisa Tienvieri, Heidi Sirviö ja Anna Arola. 
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haparoinut sanoja kun muistisairas 
laulanut kaiken ulkomuistista upeal-
la äänellä. Omaishoitaja on voinut 
saada ihanan musiikkirentoutuksen 
maalarin pensselillä selkää siveleväl-
tä puolisoltaan.

Musiikkimuistoja läpikäymällä 
käydään samalla läpi muistisairaan 
elämäntarinaa. Tarinan kertomi-
nen selkeyttää myös omaishoitajal-
le kumppanin polkua. Näin voi taas 
kirkkaammin muistaa, miksi lähei-
nen on juuri se ihminen kuin hän on. 
Elämäntarinan voi muistisairauden 
edetessä kertoa myös muistisairaal-
le itselleen, eikä kertomiseen tarvita 
aina sanoja, musiikin soimaan lait-
taminen tai hyräileminen voi riittää.

Viemisiä arkeen

Ryhmissä on pohdittu musiikillista 
lääkekaappia, eli miten musiikkia 
voi käyttää eri tilanteissa lääkkeenä. 
Musiikilla voi rauhoittaa, lohduttaa, 
piristää ja saada liikkumaan sekä it-

seä että hoidettavaa. Joillekin ryhmä 
on tarjonnut mahdollisuuden käsi-
tellä kipeitäkin tunteita ja muistoja 
turvallisesti.
 
Kotona on saatettu kuunnella levy-
hylly läpi tehtäviä tehdessä. Innos-
tuipa eräs pariskunta tekemään ko-
titehtäviä ystäväpariskunnan kanssa 
ja he saivat erinomaisen illan. Musii-
kin merkityksellisyyden sanomaa on 
jaettu jälkipolvillekin.
 
Ryhmässä opittuja musiikin ja liik-
keen keinoja on voitu käyttää hel-
pottamaan arkitoimia: Tuttu laulu 
rauhoittaa pukeutumista ja reipas 
musiikki siivittää liikuntahetkeä.
 
Jokaisella on oma mielimusiikkin-
sa ja oma tapansa saada musiikista 
kuntoutusta arkeen. Mikä voisi olla 
sinun tapasi? Tervetuloa mukaan 
ryhmiin kokeilemaan! Omaishoitajien 
ryhmä tulossa alkusyksylle 2022.
Minun ääneni -hanke toimii Pirkan-

maalla 2021-23 ja se toteutetaan 
yhdessä useiden toimijoiden, mm. 
Pionin kanssa. Hanketta rahoittaa 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus STEA.□
Tutustu: minunaaneni.fi

Kotitehtävä:

Muistele itsellesi tärkeää musiikkia: 
vaikkapa lapsena kuultu kehtolaulu, 
koulussa laulettu lempilaulu, radios-
ta kuulemasi vaikuttava musiikkiteos 
tai ensirakkauteen liittyvä iskelmä, 
konserttikokemus, jokin musiikki-
tyyli tai bändi. Millaisia muistoja ja 
tunteita se herättää?

Teksti:Kaisa Tienvieri
 hankepäällikkö Minun ääneni -hanke, 
Arvokas Vanhuus ARVA ry.
Kuvat: Anna Arola

Musiikista

iloa
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Arja ja Pertti olivat 
saman kylän kas-
vatteja Kyröskos-

kelta ja tutustuivat toi-
siinsa Arjan veljien kautta. 
Naimisiin pariskunta meni 
vuoden -77 helluntaina ja 
ajan myötä perheeseen 
siunaantui kaksi tyttöä ja 
yksi poika, joiden myötä 
sukuun saatiin 8 lasten-
lasta. Seesteinen perheon-
ni koki dramaattisen kään-
teen vuonna 2015, jolloin 
Pertti halvaantui täysin 
kaulasta alaspäin pudotes-
saan metrin korkeudelta. 
Pertti vietti neurologisel-
la osastolla kaksi ja puoli 
kuukautta, jonka jälkeen 
mietittiin eri vaihtoehtoja 
asumiseen. Yksin Pertti ei 
olisi pärjännyt, vaan hän-
tä suositeltiin siirtymään 
palvelutaloon. Osastolta ei 
suositeltu kotiohoitoa sil-
lä perusteella, että se on 
liian rankkaa. Arja ei tästä 
hätkähtänyt, vaan halusi 
miehensä kotihoitoon ja 
otti töistään virkavapaata 
kolmeksi kuukaudeksi.

Ajanjakso meni hyvin. Sen 
jälkeen Arja ei kuitenkaan 
saanut enempää virka-
vapaata, vaan kunnan 
sosiaalijohtajan kanssa 
sovittiin, että työikäisenä 
Arja voisi olla miehensä 
henkilökohtainen avusta-
ja. Näin kunta hoiti kaikki 
kulut, Arja sai lomapäiviä 

ja työstään kohtuulli-
sen korvauksen. Pert-
ti oli tyytyväinen, että 
sai asua kotona. Tosin 
välillä heitettiin huu-
moria, kumpi kestää 
kauemmin, työsuhde 
vai avioliitto.

- Noin raju elämänmuu-
tos aikaansai sen, että 
omat mielialat aaltoilivat, 
tilanne oli henkisesti ras-
kas. Mies oli sen sijaan 
tasapaksu kuin viilipytty, 
Arja kertoo.

- Tilanteeseen sopeutumi-
nen kesti pari vuotta. Sii-
hen täytyi ottaa asenne, 
että tämä on nyt minun 
elämäni ja tällä mennään. 
Mies ei koskaan kiukutel-
lut, vaan sanoi aina että 
kyllä me äiti tästä selvi-
tään, jaksaksä? Arja jatkaa 
liikuttuneena.

Arjen muutokset ja haasteet

Arjessa elämä muotoutui 
kohdilleen. Luontoa ra-
kastava pari kävi yhdessä 
metsässä, jolloin Pertti aje-
li metsäpolkuja pitkin säh-
köpyörätuolilla ja Arja ke-
räili marjoja ja sieniä. Lii-
kunnalliset harrastukset 
pariskunta vaihtoi kult-
tuuriin: teatteriin, eloku-
viin ja konsertteihin. Niistä 
tuli yksi elämän suola.

- Työn rankkuus silti yl-
lätti. Minulla ei ole hoito-
taustaa, ja yhtäkkiä hoi-
dettavani oli mies, jolla ei 
toiminut muu kuin puhe, 
järki ja huumorintaju. 
Henkilönostimen käyttöä 
opastettiin kerran ja ka-
tetrointia pari kertaa. Ko-
tipalvelusta saatiin apua 

puoleksi tunniksi joka päi-
vä aamutoimia varten. Lo-
pun aikaa tein kaiken itse, 
omakotitalon töitä myöten, 
Arja muistelee.

- Tuntui siltä, että jokai-
nen asia on joko henkistä 
tai toiminnallista taiste-
lua taksikyydeistä lähtien. 
Hain meille kuntoutus-
ta 8 kertaa, ennen kun 
pääsimme mihikään. Lo-
pulta pääsimme yhdessä 
omaishoitajien parikurs-
sille, invaliidiliiton kurs-
sille sekä kuntoutukseen 
maaseudun tukirahaston 
turvin. Muulloin pääsin 
yksin käymään pari kertaa 
Lapissa vaeltamassa, Bu-
dapestissä ja Krakovassa, 
Arja luettelee. Tällöin Arja 
saattoi hengähtää ja Pertis-
tä pidettiin huolta.

Pionin toimintaan Arja tuli 
mukaan kolmisen vuotta 
sitten lehti-ilmoituksen 
perusteella. Hämeenkyrön 
ryhmästä hän löysi vertais-
tukea ja samassa elämän-
tilanteessa olevaa keskus-
teluseuraa.

- Ylipäätään hyvien ystä-
vien olemassaolo on tär-
keää, sillä ethän sinä voi 
hoidettavalle purkaa omia 
tuntojasi. Tottakai täytyy 
voida sanoa, että nyt tar-
vitsen apua tai hengäh-
dystaukoa arkeen. Omasta 
jaksamisesta täytyy pitää 
myös huolta, moni sanoo. 
Niin täytyy. Mutta miten, 
siihen ei osatakaan vasta-
ta, Arja pohtii.

Omaishoitajuuden jälkeen

Viime vuoden marraskuus-
sa Pertti sai laajan aivove-

renvuodon ja hän meneh-
tyi. Kivimäillä olisi tällöin 
ollut Kelan omaishoidon 
parikurssin toinen viikon-
loppu. Arja yllättyi, kun 
hän sai Kelalta vuoden-
vaihteessa puhelun, missä 
kysyttiin olisko hän halun-
nut tulla kurssin kolman-
nelle viikolle, vaikkakin il-
man Perttiä. Arja lähti.

 - Meillä ei ollut varsinais-
ta iltaohjelmaa, jolloin illat 
kuluivat keskustelemalla. 
Kerroin muille kurssilai-
sille käytännön kokemus-
ten kautta miten kaikki 
tulee olla kunnossa kun 
omaishoitajuus loppuu yh-
tä yllättäen kun se on alka-
nutkin. Sain tästä valtavan 
hyvää palautetta. Tällaista 
tietoa ei viralliset tahot an-
na, Arja kertoo.

- Myös Pionin vertaistuki-
ryhmä on ollut todella tär-
keä omaishoitajuuden jäl-
keen. Aarre Alanen on niin 
tarmokas mies, joka järjes-
tää meille kaikenlaista oh-
jelmaa Ikaalisten kylpylä-
retkistä lähtien. Ja se, että 
myös entiset omaishoitajat 
ovat toimintaan tervetullei-
ta, on todella tärkeää, Arja 
kiittelee.

- Toivon kovasti jaksamista 
Pionin vetäjille ja sellaista 
pientä avunantoa ryhmä-
läisiltä takaisinpäin, eli vä-
hän resursseja myös teki-
jäpuolelle. Itse aion käydä 
ryhmässä niin kauan kuin 
jaksan. Yhdessä jaksetaan, 
Arja painottaa.□

Teksti: Nella Brelo
Kuva: Arja Kivimäen
 kotialbumi

 z Arja ja Pertti Kivimäen elämään tuli raju elämänmuutos vuonna 2015, jolloin 
Pertti putosi metrin korkeudelta ja halvaantui sataprosenttisesti kaulasta alaspäin. 
Nyt Pertti on poissa, mutta vertaistukiryhmä kannattelee edelleen Arjan arkea.

Pioni kannattelee omaishoitajuuden jälkeenkin
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 Maija Halme ve-
tää ryhmää Kuu-
selan lähitorilla.

Kurkistus omaishoitajan 
mielenmaisemaan

Minulla oli kunnia olla kansikuvapoikana 
jäsenlehti Pionin kannessa nro 23/2021. 
Siinä Tampereen tuomiokirkon alttarin lä-

heisyydessä Ville Sahan tallennuksessa kannattelen 
kuvaa Hugo Simbergin kuuluisimmasta taulusta 
Haavoittunut enkeli. Sen taiteilija maalasi öljyvärein 
vuonna 1903 ja se on Ateneumin kokoelmien yksi 
pidetyimmistä nähtävyyksistä. Se on arvoitukselli-
suudessaan suomalaisten oma Mona Lisa. Tuomio-
kirkon lehterin seinälle taiteilija toisti maalauksen 
freskona vuonna 1906 ollessaan vuonna 1907 val-
mistuneen kirkon koristelijana. Esitellessäni kirkon 
taidetta pionilaisille vieraille emme päässeet lehterille 
ja sen vuoksi käytin hallussani ollutta kuvaa öljyvä-
rimaalauksesta.

Minua houkutti ajatus palata aiheeseen vielä tois-
tamiseen, koska Haavoittuneen enkelin tarjoama 
kantoapua kuvaava symboliikka sopii niin hyvin ku-
vaamaan omaishoitajan tehtävän syvintä olemusta. 
Eräs tuttavani luonnehti taulua näin: ”Paarien pää-
hän kutsutaan jokaista.” Se on ihmisenä olemisen 
syvin tarkoitus. Olemme olemassa toisiamme varten, 

emme ensisijaisesti itseämme varten. Tästä seuraa, että kun emme itse jaksa, meitä 
kannatellaan.

Monet taulun katselijat pysähtyvät tarkastelemaan erityisesti taaimman kantajapojan 
ilmettä. Jotkut näkevät pojan kasvoilla surun, toiset syyllisyyden, jotkut uhman. Ehkä 
samalla tulee peilattua jotain omistakin tuntemuksista. Suhteellisen lyhyt kokemus 
omaishoitajan tehtävästä on vienyt minut syvimmälle itsetuntemuksen matkalle kuin mit-
kään aikaisemmat oppikokemukset. Omilta kasvoiltani voin omaishoitajuusaikana ku-
vitella heijastuneen masennusta, väsymystä, syyllisyyttä, pettymystä, häpeää, noloutta, 
kärsimättömyyttä jne. sen sijaan, että olisin halunnut 
heijastaa arvokkuutta, tehtäväni tärkeyttä ja merkitys-
tä. Jo teinipojasta asti minua on askarruttanut kysy-
mys elämän tarkoituksesta. En suostu hyväksymään, 
ettei sitä olisi. Kun itselleni lankesi omaishoitajuus, en 
ole enää haikaillut kysymyksen perään.

Mieleeni on jäänyt joskus kuulemani tapaus, missä 
haastateltiin kahta kivenhakkaajaa. Toisen vastaus esi-
tettyyn kysymykseen ”Mitä teet?”, oli: ”Hakkaan kiveä” 
ja toisen samaan kysymykseen: ”Rakennan temppeliä”.

Olisiko niin, että minullakaan ei elämässäni inhimilli-
sesti katsoen ole koskaan ollut arvokkaampaa tehtävää 
kuin nyt.□

Teksti: Seppo Paavola
Kuvat: Ville Saha ja Seppo Paavolan kotialbumi

Seppo Paavola esitteli Haavoittunutta enkeliä 
pionilaisille Tampereen tuomiokirkossa syksyllä 
2020.

Seppo ja Raija toisiaan kannatellen
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OMAN KYLÄN KAUPPA

Kauppiaat

Hanna ja Matti Mattelmäki

 Tammelan puistokatu 26-28 
33100 Tampere 

Ruokaostokset
ovelle, 

tilaa meiltä!

- Tilaa sujuvasti osoitteesta www.k-ruoka.fi
- Toimitamme ostokset ovelle kannettuna

- Tuoreet leivonnaiset paistopisteeltä
- Taatusti tuoreet hedelmät, vihannekset ja

kukat
 

Tilaa omaan kotiin arkea helpottamaan 
tai yritykselle kokousevästä. 

www.k-ruoka.fi/kauppa

             

            Ruokaa ja elämyksiä 

 

 
          

    www.ruokataikurit.fi 
 

info@ruokataikurit.fi  

 

Puh. 040 737 2619 

 

Jari Siukola 
 
         



25
PIONI jäsenlehti -kesä 2022 PIONI jäsenlehti-kesä 2022

OMAISHOITAJIEN
KURSSIT 2022

Vaasantie 22, Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600
www.harmankuntoutus.fi

  Nr 83652  
Nr 83653 

25. - 29.7. ja 24. - 28.10.2022 
31.10. - 4.11.2022 ja 30.1. - 3.2.2023 

Hakemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa. 
Kuntoutus on Kelan kustantama ja
osallistujalle maksuton. 
Lisäksi laaja tarjonta Kelan muita kuntoutuskursseja.

LISÄTIEDOT: 
www.harmankuntoutus. fi
työhyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiantuntijat 
Kirsi Rajasalo, puh. 050-462 9540,
Jessica Havulehto, puh 050-5160360

Härmän Kuntoutus & Kylpylä

Hae kurssille 

hyvissä ajoin!

Juhlasi
arvoinen

talo

Juhlatalon tunnelmallisissa tiloissa juhlistat elämäsi 
tärkeitä päiviä. Alunperin Tampellan juhlatalona tunnettu 

rakennus tarjoaa upeat puitteet häille, syntymäpäiväjuhlille 
ja muille unohtumattomille hetkille. Suosittu juhlapaikka 

sopii niin isoille kuin pienillekin tilaisuuksille.

Pyydä tarjous:
Lapintie 3a, 33100 Tampere | puh. 040 5575833

ravintola@juhlatalonravintolat.fi | juhlatalonravintolat.fi
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LIITY MUKAAN PIONI-PERHEESEEN!

Toimita tämä kuponki toimistoon:
Väinölänkatu 15 33500 Tampere:
tai postita 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Väinölänkatu 15 33500 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
• Omaishoitajaliiton 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 joulukuussa 2022.
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 joulukuussa 2022.

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 ry PIONI
YHDISTYKSEN YHTEYSTIETOJA

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn toimisto
Tammelan Puistokatu 26-28, 33100 Tampere

Aarre Alanen
puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja

040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com

Leo Levanen
hallituksen ulkopuolinen sihteeri

045 1817 311
pioni.leo@gmail.com

Aarre Alanen
puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja

040 839 0336
aarre.alanen@gmail.com

Anneli Kyllästinen
050 596 9029

anneli.kyllastinen@rokki.net

Marjut Lemivaara
050 530 786

m.lemivaara@gmail.com

Juha Luoto
040 076 6839

luoto709@gmail.com

Tapio Rainio
045 141 4766

vaari46@outlook.com

Matti Sokkanen
044 259 8223

matti.sokkanen2@luukku.com

Lasse Vainiomäki
050 506 5629

lasse.vainiomaki@gmail.com

Veijo Vesterholm
040 502 8979

veijo.vesterholm@gmail.com

Tuula Westman
040 777 3258

tmw.westman@gmail.com

PIONIN HALLITUKSEN JÄSENET 2022

Leena Bragge
Järjestösihteeri

045 875 1417
toimisto@pioniry.fi

Sari Kauppinen
Toimistoavustaja

044 748 5041
sari.pioniry@gmail.com

Nella Brelo
Tiedottaja

050 555 0014
tiedottaja@pioniry.fi

Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI


