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TÄLTÄ SIVULTA:
Se on se ”kysynnän ja tarjonnan laki” ,
joka jyllää tässäkin tapauksessa.

PAIKALLISIA
KATI UUSITALO

KIRJOITTAJAVIERAS
FAKTA

Oikeus
lomaan?
Kun omaishoitotilanne perheessä on
syntynyt pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen, nuoren tai nuoren aikuisen
vanhemmille ja läheisille, oman ajan ja
lomailun järjestyminen ei ole ollenkaan
itsestäänselvyys. Asia on erittäin monimuotoinen ja monille jopa hyvin arka. Ei
ole yhtä ratkaisumallia ja siksipä päätin
kertoa oman perheeni tilanteesta.
Kehitysvammaisen down-poikamme
ollessa pieni ja ns. helppo, hänet otettiin tosi mielellään aina silloin tällöin
”viikonloppuhoitoon” ja saatoimmepa
silloin aikoinaan tehdä mieheni kanssa
jopa oikein viikon lomareissunkin.
Pojan kasvettua ja käyttäytymisen
muututtua haasteellisemmaksi, tilanne
väistämättä muuttui ja arvostan muun
muassa omia läheisiäni, kun sanoivat
suoraan, etteivät enää pärjänneet pojan
kanssa pidempää aikaa. Perheeseemme
kuuluu myös neljä vuotta nuorempi ns.
normilapsi.
Muuttaessamme Loimaalle kesällä
2005, voin myöntää, että vähän jännitti ajatus uuden sosiaalisen verkoston
rakentamisen onnistumisesta. Jännitys
osoittautui turhaksi, sillä omasta pyynnöstämme kokoonnuimme heti laajan
viranhaltijaporukan kanssa laatimaan
pojallemme palvelusuunnitelmaa. Hoidon vaativuus nähtiin silloin heti ja meille
tarjottiin sijaishoitoa, ensin viikonloppu
joka toinen kuukausi ja myöhemmin
joka kuukausi. Pojan kasvettua ns. ulos
ensimmäisestä sijaishoitopaikasta, löysimme itse hyvän sijaishoitoperheen,
jonka kanssa kunta teki sopimuksen.
Nämä viikonloput ovat pojallemme
lomaa meistä ja meille muille taas mahdollisuus tehdä vähän erilaisia asioita tai vain
olla. Sijaisperhe toimii samalla arvokkaana
opetteluna tulevaan, sillä muutto pois kotoa on väistämättä edessä lähivuosina.
KOULULAISENA kesäloma olisi pitkä aika
teinillemme ”notkua omissa nurkissa”,
niinpä kohta 16-vuotiaana hän pääsee vähäksi aikaa Loimaan toimintakeskukseen ”duuniin” avustajan kanssa
ja muutamaksi ylimääräiseksi jaksoksi
sijaisperheeseen. Enkä koe mieheni kanssa ollenkaan huonoa omaatuntoa, sillä
pojan asiat ovat hyvin sijaisperheessä ja
niin on myös meillä kotiinkin jäävillä (vrt.
tilastotieto, että kehitysvammaisten lasten ja nuorten vanhempien avioeroissa
on surullinen 20/80 -sääntö).
Kiitollisena voin todeta, että meidän
perheen tämän kesän tilanne laukesi
viranhaltijoiden aktiivisten yhteydenottojen kannustamana, koska olimme itse
avoimesti kertoneet muuttuneesta hoidon vaativuudesta ja jaksamisestamme.
Kertoessani asioittemme hoitumisesta, toivon sen kannustavan perheitä
kertomaan avun tarpeestaan avoimesti.
Apu ei välttämättä tule heti, mutta kun
avun tarve rekisteröidään ja kirjataan palvelusuunnitelmaan, on tulevaisuudessa
parempi mahdollisuus saada erilaista
hoitoapua. Usein tarvitaan erilaisia räätälöityjä toimintamalleja, joiden laadinnassa viranhaltijat haluavat auttaa. Näin
on tapahtunut meidänkin tilanteessa eli
tarve on ensin kirjattu palvelusuunnitelmaan ja sitten on lähdetty suunnittelemaan toteutusta.
Se on se ”kysynnän ja tarjonnan laki” , joka
jyllää tässäkin tapauksessa.
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Loimaan seudun
Omaishoitajat ja
Läheiset ry:n
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Täällä käveltiin
■ Torilta Vesikoskenkatua Turuntielle, Satakunnantietä
Väinölänkadun kautta Pekankujalta radan varteen.
■ Asema-alueelta Asemakadulle ja Nuorisotalon vierestä takaisin Väinölänkadulle ja Turuntielle.
■ Kirjastonmäkeen ja Väinämöisenkatua Apteekin
kulmalle, Koulukujalta porttikongin kautta Kauppalankadulle, josta kaupungintalon editse kaupungin
venelaituriin.
■ Satakunnantietä Heimolinnankadulta takaisin torille.

Millainen Loimaan keskusta
voisi olla tulevaisuudessa,
sitä tiirailtiin
Loimaan kaupunkikävelyllä.
Kävely ja kaupungin kehittäminen kiinnosti, sillä kaupunkia kiersi viime
torstaina monen kymmenen
ihmisen joukko
kahdessa ryhmässä.

Keskuspuisto, pysäköinti,
rakennusten kunto...
Kaupunkilaiset kehittivät keskustaa kävelyllä
Loimaa
Kati Uusitalo
Monikymmenpäinen joukko kaupunkilaisia kiersi
kaupungin keskustaajamaa merkiten karttaan, mitkä
paikat olivat kauniita, mitkä rumia ja mikä taas on
vaarallinen ja missä voisi vaikka oleskella.
– Turuntie on vaikea huonojalkaisen ylittää, kun siinä on niin vilkas liikenne. Voisiko siihen tehdä vaikka
keskelle saarekkeita, Riitta Keskitalo mietti.
Pysäköintipaikoista tuntuu olevan pulaa. Kävelijöiden mukaan osin tosin siksi, kun kaikki haluavat
pysäköidä aina mahdollisimman lähelle asiointipaikkaansa.
– Loimaalla ei noudateta tunnin pysäköintirajoitusta, Pekka Poussa huomautti ja kävelijät miettivät,
että tarvittaisiinko pysäköinnin valvontaa.
Keskuspuistossa ei voi monen kävelijän mukaan
oleskella, kun siellä on humalaisia. Jotain kertoo sekin, että moni ei ollut istunut koskaan muualtakaan
kaupungilta löytyvillä penkeillä.
– Kirkkoherranviraston ympäristö on muuttunut
edukseen, siitä saisi vaikka taidemuseon, Anne Paljakka kehaisi.
Maria Mirsch-Taberman taas mietti, että torin
varren korkea talo Vesikoskenkadulla voisi kaivata
jotakin ehostusta.
– Voisiko sen vaikka rapata niin kuin muutkin
läheiset talot.
LOIMAAN keskusta-alueesta valmistuu syksyyn men-

nessä selvitys, jossa tarkastellaan niin liikennettä kuin
täydennysrakentamistakin. Kun saadaan kokonaisnäkemys keskustasta, nähdään, mitä nykyiset kaavat itse
asiassa sallivat ja arvioidaan onko asemakaavoissa ajanmukaistamisen tarvetta ja missä muutostarpeita on.
– Kaupunki on nimenomaan halunnut kuunnella
yrittäjien ja asukkaiden mielipiteitä keskustan kehittämisestä, projektipäällikkö Johanna Närhi alueidenkäytön suunnittelua konsultoivasta FCG Oy:stä toteaa.
Mielipiteitä on voinut kertoa muun muassa internet-kyselyssä, yrittäjien seminaaritilaisuudessa ja nyt
kaupunkikävelyllä.
– Täällä on hyvät urheilumahdollisuudet, palvelut ja
lyhyet yhteydet, Johanna Närhi kiittelee, mutta toteaa
samalla, että rakentaminen on ollut varsin kirjavaa.
– Torin laidassa on erilaisia rakennuksia ja myös
Satakunnantiellä sen huomaa.

SANOTTUA

Tätäkin pohdittiin
Loimaan kaupunkikävelylle
osallistui kahdessa ryhmässä useita kymmeniä ihmisiä.
Ohessa heidän kommenttejaan ja ehdotuksiaan.
Keskuspuisto kaikille! Nyt siellä
istuvat lähinnä humalaiset.
Väinölänkadulle valot.
Anne Paljakka ruksaili mieleisiä paikkojaan kaupunkikeskustan karttaan. Tähtäimessä olivat niin kauniit
kuin rumatkin sekä vaaran paikat.

Johanna Närhi arvioi, että ainakin kevyen liikenteen edellytyksiä pitäisi parantaa, jotta keskustassa
voisi liikkua myös jalankulkijoiden ehdoilla.
– Etenkin markettien ja keskustan välillä sekä
terveyskeskuksen ja koulujen lähellä pitäisi pääreitit
tuoda näkyvimmiksi ja tehdä ne turvallisimmiksi.
Sitten jalan ja pyörällä kuljettaisiinkin enemmän.
Monen mielestä autoilla ajetaan keskustassa kovaa
vauhtia. Johanna Närhen mukaan katusuunnittelussa
riittää erilaisia keinoja tehdä katuja turvallisemmaksi
kevyelle liikenteelle.
– Loimaalla torin ympärille voisi tehdä kävelypainotteisia katuja, jotta jalankulkijat voisivat liikkua vapaammin. Katuja voi myös kaventaa, niin vauhditkin
putoavat. Kävelykatuja en Loimaalla suosisi, mutta
kävelypainotteisia katuja, joilla nopeusrajoitus on
20–30 km/h, kyllä.
– Ehkä jokin esteettömyyskartoitus olisi paikallaan,
lastenvaunujen kanssakaan ei ole helppo kulkea.

95
VUOTTA

Mitä sinä kaupungissa kehittäisit?
Ohje: näppäile teksti KERRO ja välilyönti ja oma
viestisi, loppuun nimesi tai nimimerkkisi ja lähetä se
numeroon 16350.

Yhden viestin hinta on 0,95 euroa/160 merkkiä.
KERRO-viestin voi lähettää myös Loimaan Lehden nettisivuilta
löytyvällä Palaute-lomakkeella.

Onko radanvarren graffiteille
jotain tehtävissä? Eivät anna
kovin imartelevaa kuvaa Loimaasta junamatkustajille...
Asema-aukion puistikko yllätti
kauneudellaan.
Hesen roskat ongelma etenkin
viikonloppuaamuisin.
Mihin torin läheisyyteen sopisi
kävelykatu?
Turuntielle puita myös liikkeiden lähelle.
Kaupungin venelaiturin edusta
nätimmäksi.
Kiitos Kurkijoki-sillasta!
Rappauksia pitäisi uusia, niitä
rapisee ihan torin läheisyydessäkin – ei ole hyvännäköistä.
Esiintymislava ei ole toimiva,
sen pitäisi olla joko puistossa
tai aueta myös sinne päin.

