TIETOA YHDISTYKSESTÄ
Pieksämäen Omaishoitajat ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien
sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellamme.
Toiminta-alueemme on Pieksämäki lähialueineen
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö, joka on kiinnostunut
omaishoidon asioista ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenmaksu on
25€. Jäsenenä saat



Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenedut (Lähellä- lehti 4 x
vuosi, palveluopas, loma- ja kuntoutuskurssiopas, lakineuvontaa)
Yhdistyksen palvelut (edunvalvonta, ohjaus ja neuvonta, virkistys,
vertaistuki)

Hallitus 2019
Anttonen Seija, Halttunen Riitta, Lehtoaho Kaija,
Karjalainen Mirja, Osipova-Karhunen Janna (varapj), Ryynänen Veikko,
Räsänen Jarna (pj), Saks Katariina, Siira-Koponen Jaana,
Sivonen Annariikka, Vuohelainen Ritva (varapj), Ylönen Liisa
ja hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Taina Turtio

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta sinua?
Yhdistyksemme vapaaehtoisena voit toimia omaishoitajan tukena esimerkiksi vertaisryhmän ohjaajana, Ovet-omaishoitajavalmennuksen ohjaajana, tapahtumien järjestelijänä, kahvin
keittäjänä tai vaikka kokemuspuhujana jossain tilaisuudessa. Vapaaehtoisena voi toimia säännöllisesti tai silloin tällöin. Ihan niin
kuin oma aika antaa periksi. Jokainen vapaaehtoinen toimii
omilla taidoillaan. Toiminnan tueksi on tarjolla koulutusta ja ohjausta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Tainaan p. 050 5978 836.

Yhdistyksen uudet toimitilat sijaitsevat torin nurkalla osoitteessa Häyrisentie 2, 76100 Pieksämäki. Toimitila on katutasossa ja parkkitilaa löytyy aivan sisäänkäynnin edestä, lisätilaa
läheltä toriparkista.

Tervetuloa käymään ja tutustumaan uusiin tiloihimme
sekä toimintaamme!

YHDISTYKSEN TOIMINTAA
Jäppilän omaishoitajakerho kokoontuu kerran kuussa tiistaisin 19.3 ja
16.4 klo 12.00 Jäppilän seurakuntatalolla. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki
omaishoitajat huolimatta siitä saavatko omaishoidon tukea tai eivät. Ohjaajana toimii diakoniatyöntekijä Katariina Saks p. 044 737 2234.
POP UP –kahvila la 18.5. yhdistyksen toimitiloissa Häyrisentie 2. Tästä tarkemmin seurapalstalla lähempänä ajankohtaa.

KEVÄTKOKOUS 2019
Pieksämäen Omaishoitajat ry:n kevätkokous pidetään

ma 29.4. klo 17.30
yhdistyksen toimistolla, Häyrisentie 2, 76100 Pieksämäki.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! Hallitus

OHJAUS JA NEUVONTA
Omaishoitajille suunnatuista lomista ja kuntoutuskursseista löytyy tietoa
loma- ja kuntoutuskurssioppaasta, joka on tullut jäsenille kotiin sekä liiton
sivuilta www.omaishoitajat.fi/lomat. Lomista ja kursseista voi kysellä myös
toimistolta.
Omaishoidon kysymyksissä voi soittaa yhdistyksen työntekijöille tai Omaishoitajaliitto ry:n neuvontapuhelimeen 020 7806 599 ma–to klo 9–15.
 Yhdistyksen toiminnoista ilmoittelemme Pieksämäen Lehden seurapalstalla, omilla www-sivuilla ja Facebookissa.
 Omaishoitoon liittyvistä asioista voi tulla toimistolle juttelemaan
arkisin klo 9-15, mutta kannattaa soittaa etukäteen ja varmistaa,
että olemme paikalla.
 Toimistolla on suruadresseja myynnissä 10€/kpl. Adresseissa on
yhdistyksen nimi painettuna ja tuotto käytetään yhdistyksemme jäsenten virkistykseen.

OMAISHOITAJALOMA
30.9.-5.10.2019
Kylpylähotelli Kuntoranta, Varkaus
 haku lomalle 28.6. mennessä
 haku www.mtlh.fi tai hakulomakkeella jonka saat
toimistolta
 omavastuuosuus 20 €/vrk
 lomalle hakeminen ei edellytä omaishoidontuen
saamista eikä yhdistysjäsenyyttä
 lisätietoja Marilta p. 050 320 7771 tai
Katilta p. 045 806 1361
 yhteistyössä Mtlh, Pieksämäen Omaishoitajat ry
sekä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa


Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on
mahdollisuus saada omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta
 järjestää määrärahojensa rajoissa.
 Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta.
 Tuen myöntämisen perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.
 Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut.
 Omaishoidon tuesta tehdään toimeksiantosopimus kunnan ja omaishoitajan välille.
 Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
 Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
 Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
OMAISHOIDON VAPAAPÄIVIEN PITÄMINEN 2019










Omaishoidettava voi olla päivätoiminnassa 1-2 x viikossa, joka maksaa
kerta 5,75 €. Paikka haetaan erillisellä hakemuksella. Jos on 1 x viikossa
päivätoiminnassa voi lisäksi saada 1 vapaapäivän vaikka palvelusetelinä.
Hoidettava menee palveluasumisyksikköön tai perhehoitokotiin vapaapäiviksi, josta maksu on 11,40 € / vuorokausi. Varaus on tehtävä ajoissa
(ainakin 2 viikkoa ennen tarvetta).
Perhehoitaja tulee kotiin hoitamaan hoidettavaa 6 – 12 tuntia. Päivämaksu on 11,40 € / päivä.
Omainen tai läheinen voi tehdä omaishoidon 3 vapaapäivää kotona toimeksiantosopimuksella. Korvaus hoitajalle on päivästä 35 € ja koko vuorokaudesta 50 – 60 € hoidettavan kunnosta riippuen.
Hoidettava saa palveluseteleitä vapaapäivistä, eli 2 tai 3 x 88,50 € / kuukausi, joilla voi ostaa palveluita paikallisilta yrittäjiltä.
Kokoaikaista perhehoitoa kotiin, järjestetään vain siinä tapauksessa, että
hoidon siirtäminen muualle ei onnistu. Esim. runsaasti apuvälineitä tai
mahdottomuus siirtää.

Vapaapäivistä on aina sovittava palveluohjaajan kanssa etukäteen ja niitä kannattaa pitää säännöllisesti, jotta hoitaja ei väsy liikaa.
Yhteydenotot Pieksämäellä: Seija Anttonen, 044 588 3317

PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA
Tulossa pääsiäisviikolla ti 16.4. klo 13.00 uudessa kirkossa selkomessu. Selkomessu on tarkoitettu kaikille, mutta se soveltuu erittäin hyvin henkilöille, joiden
on vaikea ymmärtää yleiskieltä (esim. muistisairaus tai neurologisten sairauksien
aiheuttamat häiriöt). Messu sisältää ehtoollisen. Tervetuloa!
Omaishoitajien kirkkopyhä su 25.8. klo 13 Jäppilän kirkossa. Messun jälkeen
kirkkokahvit seurakuntatalolla. Lisätietoja Katariina Saks p. 044 737 2234.
Pieksämäen seurakunnan diakoniatyöltä voivat vähävaraiset omaishoitajat hakea
tukea esimerkiksi retkien omavastuuosuuksiin. Yhteyttä voi ottaa Sari Sormuseen
p. 050 381 9636.

Mitä Sinulle kuuluu? Kuinka voit?
Omaishoitaja, haluaisitko rauhallisen, kahdenkeskisen
keskusteluhetken OmaisOiva-työntekijän kanssa?
Oivahetki voi olla kotikäynti tai tapaaminen toimistolla,
kahvilassa tai muussa sovitussa paikassa.
Oivahetki tarjoaa Sinulle mahdollisuuden keskustella
luottamuksellisesti omaishoitoon liittyvistä asioista ja tilanteestasi, purkaa mieltäsi ja tuulettaa tunteitasi.
Ota yhteyttä, soita, viestitä tai laita s-postia, olemme Sinua varten, valmiina kuuntelemaan ja jakamaan yhteisen hetken!
Taina Turtio p. 050 597 8836,
taina.turtio@gmail.com
Mari Nykänen p. 050 320 7771,
mari.nykanen1@gmail.com

Vinkkivarikko aloitti toimintansa –
matalan kynnyksen infokioski tarjoaa vastauksia hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin (PL 10.1.2019)

Ensimmäisellä Vinkkivarikolla 8.1. oli esillä Pieksämäen kaupungin
ikäihmisten palveluohjauksen sekä omaishoitoon liittyvää asiaa.
Pieksämäen Veturitorille avattiin vuoden alussa kaupungin ja yhdistysten yhteistyönä Vinkkivarikko, kaiken ikäisille tarkoitettu avoin ja maksuton hyvinvointipalveluiden infokioski. Vinkkivarikko on avoinna tiistaisin klo 10-12 sekä torstaisin klo 15.30-17.30. Infokioski sijaitsee Veturitorin puolella lähellä Prisman sisäänkäyntiä.
Vinkkivarikon aihepiirit ja teemat vaihtelevat viikoittain. Suunnitelmissa on lisäksi tarjota pienimuotoisia terveysmittauksia kevään aikana. Pieksämäen Omaishoitajat ry on esillä Vinkkivarikolla to 7.2., ti
19.3., to 11.4. sekä ti 14.5.

YHDISTYSYHTEISTYÖ
Pieksämäen Omaishoitajat ry on Pieksämäen alueen sosiaalija terveysalan järjestöjen tuki ry:n (Paiste ry) jäsen. Paiste ry
ilmoittelee toiminnastaan Pieksämäen Lehden seurapalstalla.





Paiste ry:n kevätkokous on ma 8.4. klo 18.00 ViaDia
Cafessa, Kirkkotie 3. Vesote-asiaa esittelee
Sirpa Tikka.
Saunallinen avantouintiryhmä kokoontuu tiistaisin klo
19-20.30 Partaharjussa, mukaan voi tulla kertakäynnillekin. Lisätietoja Jarnalta p. 040 867 4534
Kesäteatteriretki Syvälahteen näytökseen Keisarikunta to 25.7. klo 16. Hinta 40 €, sis. teatterilippu,
kuljetus ja väliaikakahvi. Seuraa ilmoittelua seurapalstalla.

Pieksämäen Omaishoitajat ry on Neuvokas Toimintakeskuksen yhteistyöjärjestö. Neuvokas Toimintakeskuksen avoimia ryhmätoimintoja:









Mieli virkeäksi – ryhmä tiistaisin klo 9-11
Käsityökerho keskiviikkoisin klo 9-11
Kahvipussikerho keskiviikkoisin klo 9-11
Runoryhmä keskiviikkoisin klo 11.30-13
Klipsukerho torstaisin klo 10-13
Munanmaalauskerho parillisten viikkojen torstaisin klo 11-15 (pieni
kokoustila)
Yhteislaulutuokio torstaisin klo 13.30-14.30
Lauluryhmä Karjalankadulla, maanantaisin klo 14-15
kokoontumispaikkana Karjalankadun ryhmäkoti (Karjalankatu 2634 A)

KINESTETIIKKA-KURSSI
OMAISHOITAJILLE/LÄHEISILLE
päivittäisissä toiminnoissa avustaminen kehoa ja voimia säästäen
ja toimintakykyä ylläpitäen
Kinestetiikka on lähestymistapa, joka keskittyy avustajan ja avustettavan voimavarojen hyödyntämiseen. Kinestetiikka auttaa selkeästi ja vaikuttavasti ymmärtämään ja
oppimaan ihmisen liikkumiseen kuuluvia toimintoja. Omaishoitajat / läheiset saavat
konkreettista apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.
Kohderyhmä
Omaishoitajat / läheiset ja heidän hoidettavansa. Kurssille toivotaan osallistuvan
sekä omaishoitajan / läheisen, että hoidettavan henkilön. Kurssille otetaan 8
omaishoitajaa läheisensä kanssa. Kurssi on osallistujille maksuton.
Ajankohta ja paikka
15.-16.4.2019 klo 12-16 Palvelukeskus Kerttula, Seunalantie 10B
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 29.3.2019 mennessä Mari Nykänen 050 320 7771 tai
mari.nykanen1@gmail.com tai Taina Turtio p. 050 597 8836 tai
taina.turtio@gmail.com.
Kouluttaja
Raimo Lappalainen, ft, kinestetiikkakouluttaja, Iisalmi
Käytännön hyöty kurssista
Toimivia keinoja selvitä vaikeistakin avustustilanteista
Omaishoitajan / läheisen fyysisen kuormittavuuden väheneminen ja jaksamisen
lisääntyminen
Hoidettavan omaisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
Kurssiohjelma ja miten kurssilla opitaan
Osanottajamäärä on rajoitettu, koska kurssilla huomioidaan jokaisen osallistujan
henkilökohtaiset ongelmatilanteet ja tarpeet. Oppimme harjoittelemalla konkreettisia jokapäiväisiä avustustilanteita kokeneen kouluttajan tuella.
 Ongelmatilanteiden ja tarpeiden kartoitus.
 Liikkumisen ja avustamisen perustiedot ja edellytykset.
 Avustustilanteiden harjoittelu omaisen kanssa.
 Toimivien avustuskeinojen keksiminen ja kehittäminen.

Kukkaroniemen mökillä
Kukkaroniementie 430

ti 28.5. alk. klo 16.00
Sauna lämpimänä klo 20
saakka, tule silloin kuin
aikatauluusi käy.
Tarjolla pientä iltapalaa!

Etelä-Savon OmaisOiva –tiedote
Pieksämäki ja Savonlinnan seutu

KEVÄT 2019

Oivallista toimintaa
omaishoitajille!

OmaisOiva on Omaishoitajaliitto ry:n ja sen
paikallisyhdistysten yhteistä, omaishoitajien voimavaroja
tukevaa toimintaa, jossa osallistumisen mahdollisuuksia
tuodaan omaishoitoperheiden lähelle.
OmaisOiva-kahvilat
Avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta, tutustua
omaishoitajiin ja paikallisyhdistyksen toimintaan.

OmaisOiva-kioskit
Tietoiskuja omaishoidosta siellä, missä ihmiset liikkuvat.

OmaisOiva-ryhmät
Säännöllisesti kokoontuvat omaishoitajien ryhmät sopivat kaikille, jotka
kaipaavat pysyvää vertaisjoukkoa.

OmaisOiva Ovet-valmennus
16 tunnin valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan
palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan
voimavaroihin.

OmaisOiva-hetki
Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä ja sovitaan aika
keskustelulle!

OMAISOIVA TOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2019 PIEKSÄMÄELLÄ
KIOSKIT










ti 8.1. klo 10-12 Hyvinvointikioski Vinkkivarikko Veturitorilla
la 19.1. Terveysmessut Poleenissa
to 7.2. klo 15.30-17.30 Vinkkivarikko Veturitorilla
ti 19.3. klo 10-12 Vinkkivarikko Veturitorilla
to 11.4. klo 15.30-17.30 Vinkkivarikko Veturitorilla
ti 14.5. klo 10-12 Vinkkivarikko Veturitorilla
to 23.5. klo 15-17.30 Suoramyynti, Siikamäki
pe 24.5. klo 9-12 Sale, Jäppilä
pe 7.6. klo 9-12 Naarajärven tori

KAHVILAT





ma 4.2. toimistolla klo 10-14, uuden toimitilan avajaiset (Häyrisentie 2)
ma 4.3. toimistolla klo 10-14, teemalla omaishoitajien terveystarkastukset ja itsehoito
ma 1.4. toimistolla klo 10-14, vaalikahvila
ma 6.5. kahvila klo 10-14, teemalla toimiiko verkkoasiointi?

RYHMÄTOIMINTA








lavatanssijumppa torstaisin klo 17-18 Opistotalolla Laaksotiellä alkaen
10.1., ilmoittautua voi paikan päällä, hinta 40€ kevätkaudelta, mukaan
voi tulla kesken kaudenkin!
miesten saunaryhmä ti 5.2., ke 6.3., ke 3.4., ke 8.5., ke 5.6. klo 17 alkaen Kontiopuiston seurakuntakodilla, mukaan mahtuu uusiakin saunojia!
Naarajärven vertaisryhmä ti 12.2., ti 12.3., ti 9.4., ti 14.5. klo 14-15.30
Ystäväntuvalla, Seunalantie 6C
kantakaupungin vertaisryhmä, vetäjinä Diak opiskelijat ke 20.2. ja ke
13.3. klo 13-15, ma 8.4. klo 13-15 yhdistyksen toimistolla Häyrisentie 2
työikäisten ryhmä kokoontuu kaksi kertaa keväällä yhdistyksen toimistolla (ajat ilmoitetaan myöhemmin)



to 21.3. klo 17.30-19.00 erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien
ja läheisten vertaisryhmä Arjen sankarit! kokoontuu yhdistyksen toimistolla Häyrisentie 2

OVET-OMAISHOITAJAVALMENNUS




Ovet-valmennukseen on jatkuva haku ja ilmoittautua voi Taina Turtio
p. 050 597 8836, taina.turtio@gmail.com tai Mari Nykänen p. 050 320
7771, mari.nykanen1@gmail.com
valmennus järjestetään kun ryhmä (min. 5 henkilöä) on koossa

MUU TOIMINTA





ti 2.4. vaalipaneeli klo 12-14 + tanssit klo 14-17 Veturitorilla yhteistyössä Pieksämäkeläiset ry:n kanssa
Kinestetiikka kurssi 15.-16.4. klo 12-16 Kerttulassa Naarajärvellä
omaishoitajien saunailta ti 28.5. alk. klo 15.00 Kukkaroniemen mökillä,
Kukkaroniementie 430
la 8.6. retki Punkaharjulle Suomen Metsämuseo Lustoon ja Johanna
Oraksen Taidekartanolle yhteistyössä Pieksämäen kaupungin, Pieksämäen seurakunnan ja Etelä-Savon OmaisOiva/Mikkelin kanssa

OMAISOIVA TOIMINTAA SAVONLINNAN SEUDULLA
KEVÄÄLLÄ 2019
KIOSKIT





ma 25.3. klo 13.00 Enonkoski vanhustentalon kerhohuone
to 11.4. klo 10-14 Nestori Savonranta
ke 24.4. klo 10-12 Nestori Punkaharju
kesäkiertue viikolla 24

OIVAHETKI





ti 5.3. klo 10-12 Kerimäki (Taina p. 050 597 8836)
ti 5.3. klo 15-17 Enonkoski (Taina p. 050 597 8836)
ke 20.3. klo 14-16 Punkaharju (Mari p. 050320 7771)
to 11.4. klo 14-16 Savonranta (Taina p. 050 597 8836)

varaa aika OivaHetkeen!
KAHVILAT






ke 6.2. klo 13-16 Linnalan seniorikeskus (Perhehoito, perhehoidonkoordinaattori Tiina Seppänen)
ke 6.3. klo 13-16 Linnalan seniorikeskus (Terveellinen ravinto, ravitsemusterapeutti Aija Toivanen)
ke 3.4. klo 13-16 Linnalan seniorikeskus (vaaliteemalla)
ke 8.5. klo 13-16 Linnalan seniorikeskus (teema avoin)
Rantasalmi ja Sulkava

OVET-OMAISHOITAJAVALMENNUS




Ovet-valmennukseen on jatkuva haku ja ilmoittautua voi Taina Turtio
p. 050 597 8836, taina.turtio@gmail.com
valmennuksia järjestetään Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla,
Rantasalmella ja Sulkavalla (min. 5 henkilöä)
Kerimäellä järjestetään valmennus jos saadaan ryhmä kokoon 10.4.,
11.4., 24.4. ja 25.4 klo 13-16.30, ilmoittaudu Tainalle p. 050 597 8836

RYHMÄTOIMINTA






omaishoitajien vertaisryhmä Punkaharju ke 23.1. (perhehoito Tiina
Seppänen), 20.2., 20.3. (omaistoiminnanohjaaja Mari Nykänen), 24.4. ja
22.5. klo 12 Ystäväntuvalla
omaishoitajien vertaisryhmä Kerimäki ke 6.2. (perhehoito Tiina Seppänen), 6.3. (Muistiasiaa Eeva Liisa Salminen), 3.4. (pääsiäisaskartelua
Irma Honkanen) ja 8.5. (teema avoin) klo 10 Pysäkillä
omaishoitajien vertaisryhmä Enonkoski ti 5.2. (Kuntoutus ja apuvälineet, Emma Karvinen), 5.3. (mielen hyvinvointi, mielenterveys-ja
päihde sairaanhoitaja Tarja Lyytikäinen), 2.4. (pääsiäisaskartelu Irma
Honkanen) ja 7.5. (ulkoilua/makkaranpaistoa Kirkkoranta tai Pirttiniemi klo 13-15), ryhmä kokoontuu vanhustentalon liikuntatilassa

MUU TOIMINTA


la 8.6. retki Punkaharjulle Suomen Metsämuseo Lustoon ja Johanna
Oraksen Taidekartanolle, tästä ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin

Muutokset mahdollisia!
Lisätietoja:
Taina Turtio p. 050 597 8836 tai Mari Nykänen p. 050 320 7771

Ovet -valmennus
on tarkoitettu sinulle joka
• tuet ja avustat läheistäsi
 tunnet tarvitsevasi tietoa
omaishoitoon liittyvistä asioista
• tarvitset ohjausta hoito-ja hoivatyöhösi
OVET-OMAISHOITAJAVALMENNUS:
Ovet omaishoitajuuteen
Avataan ovi valmennukseen
Omaishoito osana elämää
Ovet palveluihin ja avustamiseen
Yhteiskunnan palvelut
Avustamisen perusteita
Omat oveni
Muutos osana elämää
Hoivatyön perusteita
Ovet huomiseen
Huomista kohti
Voimaa vertaistuesta, iloa osallistumisesta

Osallistuaksesi valmennukseen Sinun ei tarvitse saada
omaishoidontukea eikä olla yhdistyksen jäsen!

”Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan”
Olen Virve Jämsä, mieheni Matin omaishoitaja. Vuosi 2016 pysäytti niin henkisesti kuin ruumiillisesti,
kun mieheni sairastui aivoinfarktiin. Olimme palaamassa boccia-pelireissulta Virosta viikonloppuna kun
tulomatkalla kotiin ihmettelin, että kuinka Matin puhe oli kuin humalaisella. Vitsailinkin hänelle että oletko
juonut minun ainoan lonkeron, mutta ei, ei hän ollut. Kun pääsimme kotiin, niin kaikki kuitenkin tuntui
olevan hyvin. Kun seuraava maanatai aamu sitten koitti, niin Matin jalat ei pitäneetkään alla ja
ambulanssihan siihen hätään piti soittaa.
Matti vietiin Pieksämäen päivystyksen kautta Mikkeliin ja siellä sitten todettiin mitä oli tapahtunut. Oli
karmeaa katsoa vierestä kun tukos oli vioittanut myös tunnepuolta aivoissa. Tämän takia Matti itki vaan
koko ajan hysteerisenä ja minulla oli tekemistä, että pystyin olemaan rauhallinen tuossa tilanteessa. Kun
kyselin hoitohenkilökunnalta asiasta, niin vastaus oli ”katsotaan ja odotellaan”. Tuo vastaus ei paljon
lohduttanut, monet itkut sitten itkin yksin kotosalla. Päivittäin ajoin Mikkeliin Mattia katsomaan ja sain
aina samat vastaukset - odotellaan...
Viikon neurologisella osastolla maattuaan hänet siirrettiin Kyyhkylään neurologiselle kuntoutus osastolle,
jossa oli toinen meininki. Siellä sain tietoa enemmän ja henkilökunta oli kuin enkeleitä. Seurasi neljän
viikon kuntoutusjakso, joka oli hyvä. Sain koko ajan tietoa ja pääsin keskustelemaan hoitavan lääkärin
kanssa kahteenkin kertaan. Silloin selvisi myös se, että puolivuotta sitten olisi pitänyt asia jo huomata ja
tehdä jotain, mutta se oli jälkiviisautta se.
Matin sokeriarvot heittelehtivät pahasti. Puhelimessa eräs hoitaja sanoi sen johtuvan siitä, että osastolla
on säännölliset elämäntavat eikä siellä saa alkoholia, kun Matilla on tämä ongelma. Olin hetken hiljaa ja
vedin henkeä. Sitten kysyin - niin että mitä? Toistamiseen hoitaja kertoi, että hänen potilastiedoissa
lukee: runsas alkoholinkäyttö. Tartuin tuohon ja kyselin, että mikä on hänen mielestä runsasta? Jos mies
ottaa yhden konjakin kolmessa kuukaudessa niin onko se runsasta?!! Sairaalalla oli käsitys, että kun
suomalainen mies menee Viroon, niin ilman muuta siellä ollaan ryyppäämässä! Vaadin tietenkin asian
selvittelyä mistä tällainen tieto oli tietoihin kirjattu ja että se on poistettava potilastiedoista välittömästi.
Anteeksipyyntöä asiasta ei koskaan kuulunut.
Neljän viikon kuntoutusjakson jälkeen minulle ilmoitettiin, että mies laitetaan jatkokuntoutukseen kotiin.
Taas täytyi ”karahtaa” - en ota kotiin. Asuimme tuolloin hissittömässä kerrostalossa ja toiseen kerrokseen
Matin oli erittäin vaikea päästä, kantaakaan en olisi jaksanut. Kotiin piti myös saada apuvälineet kuten
nousutuet, suihkujakkara ja kaiteet ennen kotiutusta. Minusta varmaan ajateltiin, että olen julma muija
kun en ota miestäni kotiin! Matin oltua Pieksämäen kuntoutusosastolla viikon verran kaikki apuvälineet
ennätettiin asentaa ja sitten hän pääsi tulemaan kotiin.
Minua vieläkin ihmetyttää, että tämän prosessin aikana kukaan ei minulle koskaan kertonut mistään
kuntoutusmahdollisuuksista tai sosiaaliavuista. Kaiken tiedon olen saanut onkia ystäviltäni. Vieläkin näin
kahden ja puolen vuoden jälkeen tämä on minulle kipeä paikka ja tuo kyyneleet silmiini. Omaishoidon
tukea olen hakenut jo kolme kertaa, muuta bumerangina on hakemukset tulleet takaisin. Olemme
päässeet asumaan palvelutaloon, mutta minä edelleenkin hoidan kaikki päivittäiset asiat (ruoka,
vaatteet, pesut, kuljetukset, pankkiasiat ym. ym.).
Tällä vuodatuksella haluan vertaisilleni toivottaa voimia ja olkaa lujana, kun haluatte tietoa! Minua on
paljon auttanut Pieksämäen Omaishoitajat ry:n tiimi, iso kiitos heille.

Virve pitää kunnostaan huolta osallistumalla Pieksämäen
Omaishoitajat ry:n lavikseen sekä käymällä sauvakävelylenkillä ja
Paiste ry:n kuntosaliryhmässä. Niissä pääsee hetkeksi hengähtämään
irti päivän hoitorutiineista.
Tämä henkilökuva oli kolmas juttusarjassamme, jossa
haastateltavana on omaishoitaja, vapaaehtoistyöntekijä tai
omaishoidon parissa työskentelevä ammattilainen
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