
Miten saadaan yhteistyötä yli rajojen? 

 

Tarvitaan idea, suunnitelma ja toteutus 

 

Kaikki alkoi siitä, kun keskustelimme ja päätimme tukipiirin hallituksen kokouksessa alkuvuodesta 

2016 järjestää omaisten viikonlopputapaamisen. Paikaksi valikoitui Tallinnan kaupunki. 

Laitoimme mietintämyssyt päähän; pohdimme matkan ajankohtaa, ohjelmaa Tallinnassa ja 

kohteita joihin reissullamme tutustua.  

 

Tässä vaiheessa piirin varapuheenjohtaja Helena tiesi kertoa, että Pieksämäen seurakunnalla on 

ollut jo pidempään kummilapsitoimintaa paikallisen yhteisön, Tugiliisun, kanssa. Näillä eväillä 

ryhdyimme selvittämään lisätietoja verkosta. Tässä vaiheessa saimme avuksi Jonnan, joka otti 

ensimmäisen sähköpostiyhteyden Tallinnaan Tugiliisun johtajaan Agne Raudmeesiin 

(aluekoordinaattori taipuu moneen, tuli jälleen kerran todistettua). 

 

Muutaman perusasioiden yhteydenoton jälkeen puolin ja toisin asian hoito siirtyi kapeille 

harteilleni. Jatkoimme sähköpostikirjoittelua Agnen kanssa kevään ajan ja saimme sovittua 

viikonlopun, jolloin vierailisimme heidän päivä- ja toimintakeskuksessaan.  

 

Meitä lähti Etelä-Savosta 24 hengen iskujoukko, jossa oli mukana omaisia, kehitysvammaisia 

henkilöitä ja muita asiasta kiinnostuneita, muun muassa viron kielen tulkki. Saapuessamme 

paikalle 25.9.2016 meidät otettiin hyvin lämpimästi vastaan. Meitä kestittiin ja jaoimme tietoja ja 

kokemuksia niin suomen kehitysvammahuollosta kuin viron vastaavasta. Kaksituntinen, jonka 

siellä vietimme, oli hyvin valaiseva ja mielenkiintoinen. Lähtöitkujen lomassa välitimme heille 

kutsun tulla vieraaksemme Etelä-Savoon seuraavana vuonna. 

 

Loppusyksy ja alkuvuosi menivät valokuvien ja joulutervehdysten välittämisessä. Tänä aikana 

pientä hankaluutta yhteydenpidossa aiheutti yhteyshenkilömme sairastuminen Viron päässä. 

Olimmekin vähän sormi suussa – mitäs nyt? 

 

Kevättalvella 2017 saimme taas hyvän puheyhteyden Tugiliisuun. Nyt yhteydenpito ja asioiden 

hoitaminen oli luontevampaa, kun vastassa oli suomen kielen taitoinen Lenne. Hänen kanssaan 

sovimme päivämäärän ja paikan, jossa tapaamme. Suomalaisella sisulla odottelimme heidän 

viestejään matkan yksityiskohdista, jotta saisimme Suomen päässä tarvittavat asiat hoidettua. 

 

Lennen jäätyä pois töistä tarvitsimme jälleen uuden yhteyshenkilön. Mutta ei hätää, valmiissa 

maailmassa. Tilanteen pelasti Margarita, jonka kanssa saimme asiat hoidettua ja sovittua. 

Muutaman sähköpostin ja puhelun se kyllä vaati viimeisten kuukausien aikana. Esimerkiksi 

vieraiden henkilömäärä varmistui vasta muutamaa päivää ennen heidän saapumistaan. Vieraat, 9 

henkeä, saapuivat sovitusti perjantaina 8.9. Pieksämäelle. 



Helena oli hoitanut Pieksämäellä Seurakuntaopiston ja seurakunnan kanssa järjestelyt varttia vaille 

valmiiksi jo hyvissä ajoin. Parhaimmillaan meitä kokoontui esimerkiksi lauantaina iltapuhdetta 

viettämään 28 henkilöä. 

 

Viikonloppu oli hyväntuulinen, hauska ja mukava kokemus. Kaikki järjestelyihin mennyt aika 

kultaantui hyvin näiden kolmen päivän aikana. Ystävyytemme vahvistui entisestään. Vieraiden 

lähtiessä kohti Tallinnaa sunnuntaina saimme vielä kutsun tulla Viroon heidän jokavuotiseen 

leiritapahtumaansa, joka pidetään perinteisesti elokuun loppupuolella. Otimme kutsun ilomielin 

vastaan ja alamme suunnittelemaan matkaa het,i kunhan päivämäärä varmistuu. 

 

Voin rehellisesti sanoa, että sinnikkyyttä ja energiaa tarvitaan uusien yhteyksien luomisessa, mutta 

ainakin tässä tapauksessa se tuotti hedelmää. Tekisin uudestaankin, jos tarve vaatii. 

 

Marita Jurva 

Etelä-Savon tukipiirin puheenjohtaja 

 

 


