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Korona mielessäin
Jouduttiin taistelemaan siitäkin, korvaako 

kunta tarvittavat varusteet. Lopulta vastaus 
oli kyllä, mutta monia huoletti se, selviääkö 
tilanteesta taloudellisesti ja turvallisesti siihen 
saakka, kun päätöksiä on tehty. 

KORONAKRIISI VAIKUTTAA myös suoraan 
toimintakykyymme. Kela päätti katkaista kaikki 
lähiterapiat toukokuun loppuun saakka. Olin 
repiä pelihousuni. Pian Kela joutui pyörtämään 
puheitaan ja lähiterapiatkin olivat jälleen sal-
littuja. Kuitenkin osa terapeuteista tai kuntou-
tujista oli jo joutunut tekemään päätöksen, että 
kuntoutus toteutetaan etänä. 

Videon välityksellä tapahtuva kohtaaminen 
ei ole sama asia kuin lähikontaktissa, eten-
kään silloin, kun puhutaan kuntoutuksesta. 
Pahimmillaan tilanne aiheuttaa toimintakyvyn 
romahtamisen. 

Stressi on omiaan nostamaan vammaisen 
lihasjänteyden, jos sellaista on, pilviin. 

Kela päätti katkaista 
kaikki lähiterapiat 
toukokuun loppuun 
saakka. Olin repiä 
pelihousuni.
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KORONA ON vaikuttanut aivan jokaisen elä-
mään. Se on saattanut vaikeuttaa leivän saantia 
pöytään ja se synnyttää valtavasti huolta omasta 
sekä läheisten terveydestä. Ennen kaikkea se 
rajoittaa. Enää emme juoksekaan riennoissa 
mielin määrin. Kehtaan kuitenkin väittää, että 
korona on koskettanut meitä vammaisia ja / tai 
pitkäaikaissairaita ihmisryhmänä eniten. Mitä 
tarkoitan? Odottakaahan vain, niin vien teidät 
katsomaan osaa siitä helvetistä, johon moni 
kanssainva on varmasti voinut samaistua tämän 
kevään aikana. 

NYTHÄN JOUDUMME jäämään kotiin pienestä-
kin kröhästä ja muusta vaivasta, sellaisesta, jota 
emme normaalisti edes huomaisi. Nämä uudet 
ohjeistukset tarkoittavat lisää päänvaivaa vam-
maisille. Sijaisia ei muutenkaan kasva puussa 
– niin että yritäpä metsästää niitä pahimmassa 
tapauksessa parin tunnin varoitusajalla. Ei 
mikään helppo homma ja omiaan nostamaan 
verenpaineita. 

Osalla meistä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 
kaivaa se tuuraaja jostain itse, vaikka sitten mus-
talla magialla. Kaupunkien sivuilla sanottiin, 
että jos kaikki henkilökohtaisen avun käyttäjän 
ringistä ovat sairastuneet, on kunta velvollinen 
järjestämään sijaisen hätätapauksissa. Missään 
ei kuitenkaan kerrottu, millä tavoin tämä apu on 
järjestettävissä. Tiedonmurut joutui kaivamaan 
eri paikoista, ainakin minä jouduin. 

ENTÄPÄ SUOJAUTUMINEN suojautuminen 
sitten? Avustajan kanssa lähikontaktia ei voi 
välttää. Siitä, tarvitseeko avustajan suojautua 
suojatakseen työnantajaansa tartuntariskiltä, 
liikkui erittäin vaihtelevaa tietoa. Ymmärrän, 
että tilanteet muuttuvat, mutta ohjeet olivat ris-
tiriitaisia. Tiedot saattoivat verkkoa tutkaillessa 
erota kuntien välillä valtavasti. 

MUUTTUVAT TILANTEET ja jatkuva epävar-
muus ovat osuvia sanapareja kuvaamaan tätä 
kevättä. Unohtamatta sitä, että vaikka tämä 
viheliäinen tauti sitä yrittikin, ei normaali elämä 
kadonnut mihinkään. Kouluun hakevien täytyi 
yhä lukea pääsykokeisiin – ja niidenkin järjestä-
minen meni ihan uusiksi. Arvasitte oikein – lisää 
stressiä!

Valehtelisin jos väittäisin, etteivät tulevai-
suuden uhkakuvat piirtyisi mieleeni. Kaikesta 
tullaan leikkaamaan eli kuinka suuren palan 
menettävät jo nyt ongelmissa olevat vam-
maispalvelut? Millainen on vammaisen elämä 
koronan jälkeen?

Ja vaikka Suomi onnistuisi pitämään kuo-
lemantapaukset maltillisissa luvuissa, kysyn: 
jättääkö kriisi meistä mitään jäljelle? Järki on 
ainakin tällä invalla ollut koetuksella.

Tukilinja 3/2020    15   


