Verkostotiedote 3/2020

Suomen omaishoidon verkoston tiedote 3/2020. Verkoston jäsenjärjestöt ja alueelliset verkostot
voivat lähettää lisää ajankohtaisia asioita verkoston koordinaattorille Pilvi Nummelinille
pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi.

Tukea omaishoitajille
Verkoston järjestöt ovat jatkaneet uusien toimintamuotojen
kehittämistä. SPR on avannut omaishoitajille verkkoryhmän.
Kokoontuminen joka viikon keskiviikkona klo 13.00.
Omaishoitajien verkkoryhmä on perustettu Punaisen Ristin
vertaisryhmiin osallistuville omaishoitajille, jotka eivät
pääse osallistumaan normaaliin ryhmätoimintaan ja myös
muut halukkaat omaishoitajat ovat tervetulleita mukaan.
Lisätietoa ja verkkosivut.
Lisäksi mm. Epilepsialiitto järjestää kaikille avoimet
verkkovälitteiset liikuntahetken torstaisin kello 11.30 Teamsin välityksellä ja Autismiliitto toteuttaa
autismitietoisuuden viikkoa järjestämällä neuvontapalvelun liven 2.4. klo 10-11 ja klo 17-18.
Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksistä moni kehittää toimintaansa nettiin ja puhelintukeen.
Luento: Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – Miksi ja miten ne tehdään? Kanta-Hämeen
Muistiluotsi järjestää verkossa luennon aiheesta. Luento oli 31.3. mutta sen tallennetta pääsee
seuraamaan täällä: https://youtu.be/ptRslPMHldE

Uutiset ja edunvalvonta
Munuais- ja maksaliitto on tehnyt vetoomuksen
elinsiirtolasten vanhempien toimeentulon turvaamiseksi.
Elinsiirron saaneen alle kouluikäisen lapsen hoito
suositellaan järjestettäväksi kotona. Liitto vaatii, että tartuntatautipäivärahan tai erityishoitorahan
saamisen edellytyksiä tulisi muuttaa epidemian ajaksi tai varmistaa jotenkin muuten vanhempien
taloudellinen toimeentulo.
Lyhytaikaistoiminnan lopettaminen aiheuttaa omaishoitajille haasteita. Ministeriön mukaan kunnat
eivät voi lakkauttaa lyhytaikaishoitoa kokonaan. Suomen Kuvalehden artikkeli aiheesta
“Lumipalloefekti järisyttää terveydenhuoltojärjestelmää – moni omaishoitaja huolehtii nyt
läheisestään yötä päivää ilman lepoa”. Myös Svenska Ylen artikkeli omaishoidosta.

Uudenmaan sulkua käsiteltiin Ylen suorassa lähetyksessä ja Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari
Tervonen oli kertomassa omaishoitajien tilanteesta. Esimerkiksi sairaan lähisukulaisen hoitaminen
voi olla hyväksyttävä syy poiketa liikkumisrajoituksesta. Ylen uutinen
Muistiliitto pääsi Ylen uutiseen kertomaan kuinka muistisairaalle voi kertoa koronaviruksesta ja
muistuttamaan omaishoitajien tukemisen palveluistaan. Yle uutinen “Miten kertoa koronaviruksesta
muistisairaalle?”
Kotipalveluiden toteutuminen uudessa tilanteessa on puhututtanut mm. Tässä Helsingin Sanomien
artikkelissa, jossa haastateltiin omaishoitajaa ja emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelää. STM:n
ohjeistus poikkeustilassa perustason sosiaalis- ja terveydenhuollon palveluidin huomioimisesta
sivulla 5 määritellään tavoitteet kotihoidon laadukkaaseen toteuttamiseen poikkeustilanteessa.
FinFami on tuonut esille, että Perhetyötä on tehostettava epävarmoina
aikoina. “Vanhempien valtava taloudellinen huoli voi yksin jo vaikuttaa
vanhemmuuteen ja lapsen hyvinvointiin. THL:n mukaan perhetyötä
tulisi järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jotta
koronaviruksen aiheuttama taloudellinen ja sosiaalinen hätä ei
vaurioittaisi taas uutta sukupolvea, kaikkia perheitä on nyt tuettava
tehokkaasti.”
Kynnys ry on tehnyt vetoomuksen: Vammaisuus ei voi olla tehohoidon eväämisen peruste, erityisesti
kehitysvammaisten asumisyksiköiden linjauksiin liittyen.
Tukiliiton lakineuvonnan sivut koronatilanteesta päivittyvät edelleen ajankohtaisella tiedolla.
Aikaisemmin keväällä uutiskirjeessä mainostettu 27 ensimmäistä vuotta dokumenttielokuva
esitystilaisuus on peruuntunut. Onneksi Yle lähettää omaishoidosta ja siitä luopumisesta kertovan
dokumenttielokuvan useamman kerran kevään aikana. Se on ensimmäisen kerran nähtävillä 6.4. Yle
Areenasta https://areena.yle.fi/1-4231567 Dokumenttielokuva kertoo ohjaajan äidistä Annelista ja
veljestä Samista hetkessä, jolloin Sami muuttaa 27-vuotiaana vaikeavammaisena palvelutaloon.

Materiaalia omaishoitajille
Papunetissä on julkaistu uutta kuvallista materiaalia koronaviruksesta. Papunetin sivuilta löytyy nyt
esimerkiksi keskustelutauluja, joiden avulla voi keskustella koronaviruksesta ja tarvittaessa myös
tehohoidosta.
Aivoliitto on luonut tietoa koronaviruksesta afasiaystävällisesti. Afaattisten ihmisten voi olla vaikea
seurata yleiskielisiä uutisia. Aivoliitto käänsi afasiaystävällisen korona-tiedotteen avuksi tiedon
jakamiseen.
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