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Verta istu kita paa m i n e n
omaisen näkökulmasta
ervgt-lsÅHr-portr:-åsyr{*lsrys Se L-

[a ry:n virkistysviikontoppua vietet-
tiin Vuokatiss a 26.-28. toukokuuta.
Hetki otikin jo ehtinyt ku[ua meidän
perheen edettisestä vertaistukita-
paamisesta ja parasta antia koko
viikontopussa ol.i jätteen kerran ver-
taisten tapaaminen, niin vanhojen
tuttujen kuin uusien tuttavuuksien.

Itse terveenä ihmisenä ja tavaL-
laan sairauden viereltä etäjänä
arvostan sitä rohkeutta ottaa se pie-
ni askeI ja [ähteä mukaan yhdistyk-
sen toimintaan. On niin mietettömän
suuri he[potus, kun huomaa, ettei
ote sairautensa kanssa yksin.

Ensimmäiset meistä saapuivat
paikaLLe jo hetatorstaina, toiset per-
jantaina ja osa tuLi paikaLte päivä-
se[tään [auantaina, koska asuivat
l,äheLLä. Perjantaina haLtitus kokous-
tija me muut vietimme sitLä aikaa
iLtaa ja vaihdoimme kuu[umisia.

Lauantaina, varsinaisena tapaa-
misemme pääpäivänä, ohjetmassa
oti mm. Vuokatin apteekin pitämä
tääkeinfo, yhteinen [ounas sekä
arpajaiset. lttapäiyäLl,ä kokoonnuim-
me kahvien kera kokousti[aan, jossa
jokainen vuoroltaan esittel.i itsensä,
kertoi sairaudestaan ja sai muuten-
kin oLta matkassa mukana. Totta kai
kyseinen päivä ol.itiivis, mutta täL-
[aisessa seurassa keskusteteminen
eitunnu "syövän" aikaa. OLi mukava
huomata, miten patjon kysyttiin ja
aidosti kuunnettiin tämän hetkises-
tä kunnosta ja uskaLl.ettiin kyseLl.ä
miten sairaus mahdollisesti etenee.

Lisäksi se huumori vakavan asi-
an kanssa painiessa on jotain, mitä
kukaan, joka ei paika[la ol.e, pysty
käsittämään. Toki täytyy sanoa, että
kaikki me, jotka olimme mukana
keskustetemassa, myös herkistyim-
me, mutta ito jäi kuitenkin pääLLim-
mäisenä mieleen.

Kaikkiaan meitä oli paikal.La Liki

30 henkil.öä ja se me-henkija väLit-

täminen toisesta ihmisestä aina-
kin tämän yhdistyksen kanssa ovat
jotain, joka saa [ähtemään pitkänkin
matkan päästä tapaamaan vertai-
siaan.

Mikä itseLl.eni näistä tapaamisis-
ta eniten mieteen jää, on se yhdessä
sairastaminen, Koko perhe tai paris-
kunta on yhdessä eLämässä tätä
sairautta, joka kuitenkin rajoittaa
eLämää jonkin verran. Toki vierel.l.ä
el.äjänä täytyy todeta, että aivoti-
säkesairaus taitaa vaan vahvistaa
näitä ihmisiä sekä [ähentää meitä
omaisia heihin.

Keskustetuista jäi tuntu, että

MEITA OMAISIA
MYOS

ARVOSTETAAN,

meitä omaisia myös arvostetaan,
nimenomaan sairauden kanssa
mukana eLäjinä. Koskaan meil.tä ei
ole tapaamisissa hi[jaisia hetkiä ja
se vätittämisen, [ämmön, ilon sekä
oppimisen määrä on jotain, mitä ei
ilman paikat[aoloa voi kokea.

Itse epäiLin noin viisi vuotta Läh-

teä ensimmäiseen tapaamiseen
vieraiden ihmisten keske[le, mut-
ta nykyisin olen sitä miel"tä, että
nämä tapaamiset antavat minulte
enemmän kuin ottavat. Samaa olen
huomannut myös muista omaisis-
ta, koska sen rakkaan saama ver-
taistuki on jotain, mitä itse et kui-
tenkaan pysty sitLe tärkeimmäLLesi
antamaan. Joten jos joku miettii
mihinkään sairauteen Liittyvään tuki-
tapaamiseen [ähtöä sanoisin, että
l.ähde! Se on jotain seltaista, mistä
ammennat voimaa sairautesi kans-
sa etäessä.

Teksti Sami Helin, omaisjäsen
Kuva Ritva Helin
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