Virta-avain 1/2015

Puheenjohtajan palsta

Tämä vuosi lähti käyntiin odotuksia täynnä! Hieman pettymystä tuotti RAY:n päätös,
jonka mukaan saamme vain puolet hakemastamme taloudellisesta tuesta. Iloa tuotti
puolestaan Lahden kaupungin päätös tukea yhdistyksemme toimintaa. Se antaa
viestin, että huolimatta kiristyneestä taloudellisesta tilanteesta, Lahden päättäjät
ymmärtävät yhdistyksen tavoitteen tukea
omaishoitajien jaksamista omaishoitotilanteen kaikissa sen eri vaiheissa. Ehkä
motiivina oli myös se, että omaishoitajien määrä kasvaa koko ajan ja sitä myöten
tarpeet omaishoidon tukemiseen ja omaishoitajien jaksamisessa
ennaltaehkäisyyn kasvavat räjähdysmäisesti.
Yhdistyksen uusi johtokunta aloitti toimintansa tammikuussa. Se koostuu niin
vanhoista konkareista kuin uusista innokkaista ihmisistä. Meillä on paljon osaamista
ja tietoa eri asioista, joten tulemme tekemään parhaamme yhdistyksen ja
työntekijöiden sekä ennen kaikkea asiakkaiden ja jäsenten eteen!
Johtokunta tarttui pontevasti toimeen ja otti yhteyttä Lahden sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtajiin, koska yhdistyksen saamien tietojen mukaan
Lahti tekee määräaikaisia omaishoitosopimuksia erityisesti lasten ja nuorten hoidon
osalta. Asia on nyt lautakunnan puheenjohtajien antaman palautteen mukaan
selvityksessä ja jäämme odottamaan vastauksia.
Yhdistyksemme oli saanut asiakaspalautteita myös tilanteista, joissa
viranomaisasiointi ei ollut asiakkaiden mukaan sujunut parhaalla mahdollisella
tavalla ja yhteydenottajat toivoivat muutosta tilanteeseen. Otimmekin napakasti
yhteyttä Lahden vammaispalvelun päättäviin virkamiehiin ja pidimme yhteisen
palaverin asian tiimoilta. Tavoitteenamme on sujuvoittaa toimintaa vammaispalvelun
asiakkaiden ja virkamiesten välillä. Erilaisista syistä johtuen jo alusta alkaen voi
asiakkuussuhde kääntyä väärälle ladulle. Läheisen onnettomuus, sairaus tai muu on
pysäyttänyt perheen elämän ja ihminen voi olla erittäin herkässä tilassa vailla
vastauksia ja varmuutta miten selvitä huomisesta päivästä - saati tulevaisuudesta. Jos
vastassa on virkamies, joka latelee nipun asetuksia ja lakipykäliä, eikä ehkä omasta
työuupumuksestaan johtuen jaksa paneutua perheen tilanteeseen, ollaan
pattitilanteessa. Vammaispalvelu on kanssakulkija, joidenkin kanssa koko elämän
ajan, joidenkin kanssa vain hetken aikaa. Odotukset ovat aina korkealla silloin, kun
tarvekin on suurin. Luottamuksen syntyminen puolin ja toisin vaatii aikaa ja ennen
kaikkea halua asettua vastapuolen asemaan. Jäimme myös tässä asiassa odottavalle
kannalle mitä tuleman pitää ja miten toimintaa voidaan kehittää.
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Päättäjien tehtävä on taata asiakkuussuhteen raamien toimivuuden mahdollisuudet
erityisesti lainsäädännön kannalta. Meillä kaikilla äänestäjillä on puolestaan
mahdollisuus tänä keväänä vaikuttaa siihen, millaiset päättäjät meillä jatkossa on.
Omaishoitajien liitto on lähestynyt "Tutustu omaishoitajan arkeen" –kampanjalla
kaikkia kansanedustajia sekä kansanedustajaehdokkaita. Myös meidän
yhdistyksemme on lähettänyt kaikille puolueille kutsun saapua tämän kampanjan
puitteissa Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja läheiset ry:n toimistolle "Avoimet ovet" –
tapahtumaan maanantaina 9.2.2015 klo 12-15.
Toivottavasti saamme paljon asiasta innostuneita ehdokkaita ja kansanedustajia
paikalle!
Omaishoitajien asioiden hoidon kohdalla juhlapuheiden aika on ohi. Nyt tarvitaan
vihdoin konkreettisia toimenpiteitä!
Liiton kysymys: ”KUKA MUISTAA OMAISHOITAJAA VAALIEN JÄLKEEN?” on
ajankohtaisempi kuin koskaan!

Pitäkää huoli toisistanne, ja erityisesti itsestänne!

Anne Louhelainen
puheenjohtaja
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Muistathan Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja sen paikallisyhdistyksien
haasteen kansanedustajille ja kansanedustajaehdokkaille.
Kampanja-aika on maanantaisin 23.3.2015 asti.
Ota yhteyttä yhdistykseen (tiedot takasivulla), jos haluat
ilmoittautua omaishoitoperheeksi ottamaan kansanedustajia ja/tai
kansanedustajaehdokkaita kotiisi tutustumaan omaishoitajan arkeen ja
keskustelemaan omaishoidosta.

