
Sysmässä huolehditaan kaikenikäisistä – poikkeustilan vallitessa  

keksitään luovia ratkaisuja 

 

Lapsiperheiden tuki poikkeusoloissa Sysmässä 

Haastaako perheen arki poikkeustilanteessa?  
Kaipaatko vinkkejä tai keskusteluapua perheen uudenlaisen arjen organisointiin tai tunteiden 
purkamiseen? 
Voit matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä perhetyöntekijään, pohditaan asiaa yhdessä. 
Perhetyöntekijä Tiina Mäkiseen voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä ja sähköpostilla. 
arkisin ma-pe klo 8-9 p. 044 494 2523, Tiina.m.makinen@terveystalo.com 
  
 
Milloin tämä korona loppuu?  Ikävät ajatukset pyörivät mielessä, kenen aikuisen kanssa voin 
jutella? 
Kaikki Sysmän nuoret, Etsivä Nuorisotyö, Pia Salmio, 044 7134 597, soita tai lähetä viestiä, Whats 
App tai Facebook, voit puhua ihan mistä vaan. 
 
 
Kouluruokailu etäkoululaisille, ainakin 13.5. saakka 
Etäkoululaiset ovat saaneet 6.4. alkaen lounaansa kouluilta, sillä periaatteella, että noutavat 
annokset Yhtenäiskoululta ja Nuoramoisten koululta. Ruoka pakataan kylmänä kahden tai kolmen 
päivän annoksina ja ne noudetaan kaksi kertaa viikossa. Kaikilta esi- ja perusopetuksen huoltajilta 
kysyttiin, moniko tämän palvelun haluaa. Etäpalvelun käyttäjiä on nyt noin 60.  
 
 
Jokaiselle lapselle lounas -ruokapaketti  
SPR, MLL, Sysmä Itte -säätiö, Lions Club ja Vanhempainyhdistys osallistuvat kampanjaan, joka 
toimittaa 24.4. Sysmään 25 ruokapakettia vähävaraisille lapsiperheille jaettavaksi. Jakaminen 
tapahtuu perhetyön ja seurakunnan yhteistyönä. 
 
 
Sysmän kunnan järjestämä ostosapupalvelu 
Sysmäläisille, yli 70-vuotiaille ja riskiryhmäläisille on kunta järjestänyt ns ostosapupalvelun.  
Asiakas soittaa numeroon 044 7134589 ja kertoo ostoslistansa tai lähettää listan sähköpostilla 
osoitteeseen tuija.pessa@sysma.fi. Jos asiakkaalla on tili kaupassa, ostetaan ostokset hänen 
tililleen, jollei ole, maksaa kunta ostokset ja laskuttaa asiakasta myöhemmin. Kaksi henkilöä ottaa 
vastaan ns. ostosapu-puheluja. Vapaaehtoiset ja muutamat kunnan työntekijät hoitavat kaupassa 
käynnit ja tavaroiden toimittamiset asiakkaille. 
 
 
Seurakunnalta saa myös ruoka-apua, diakonisin perustein 
Tainionvirran seurakunta antaa 16.4. alkaen kerran viikossa torstaisin (poikkeustilan aikana) 
valmiita ruoka-annoksia 1€/annos Olavin toimintakeskuksen takapuolella. Autoilijat voivat ajaa 
suoraan Peltotieltä Olavin taakse ja siitä suoraan Koulutielle ja seurakunnan työntekijät antavat 
annokset suoraan autoon ja raha laitetaan lippaaseen. Kävelijät ja pyöräilijät voivat tulla helpoiten 
siihen Päijänne Areenan kulmalle Olavin uuden alaparkkipaikan kautta. Toiminnassa noudatetaan 
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THL:n ohjeita ja hyvää hygieniaa ja riittäviä turvavälejä.  Ruoka-apu alkaa klo 12 ja loppuu 
viimeistään klo 13, jos ruokaa siihen saakka riittää. Tämä jakelu jatkuu tarpeen mukaan 
toistaiseksi, nyt poikkeusaikana. Apua annetaan diakonisin perustein. 
 
 
Soittopalvelu iäkkäille 
Sysmässä on 788 70-79 vuotiasta ja 516 yli 80-vuotiasta asukasta. Kolme sotealan ammattilaista 
pyrkii tavoittamaan heidät kaikki. Jos puhelin soi 044-494 -alkuisista numeroista, niin kannattaa 
vastata. Langan päässä on henkilö, joka välittää sinun hyvinvoinnistasi ja haluaa kuulla kuulumisesi 
ja vaihtaa ajatuksia kanssasi. Geronomi, sosiaaliohjaaja, Annetta Kurvinen, puh 044 494 2550 on 
ohjeistanut kaikki soittajat kyselemään juuri niitä oikeita asioita ja samalla tuomaan esille kunnan 
ikäihmisten palveluja yleensäkin myös niille, jotka eivät vielä palvelujen piirissä ole. 
 
 
Kangasmaski kertoo välittämisestä!  Minä se olen – älä säikähdä!   
Pääsiäisestä lähtien kaikki Sysmän sosiaalipalveluissa työskentelevät ammattilaiset alkavat käyttää 
kankaista suu-nenäsuojusta. Suojukset on valmistanut sysmäläinen yritys, Siskos´s Textiikki.  
Suojus ei kokonaan estä koronaviruksen leviämistä, mutta se voi estää pisaratartunnan 
työntekijästä asiakkaaseen. Siellä maskin takana on tuttu kotihoidon, Kaislan, ryhmäkodin, 
toimintakeskuksen tai sosiaalityön työntekijä, joka suojusta käyttämällä kertoo välittävänsä 
sysmäläisestä asiakkaastaan! 
 
 
Perussairauksien hoito poikkeusaikana 
Vastaava lääkäri Juha Lähteenmäki muistuttaa, ettei perussairauksia tai muitakaan vaivoja saa 
jättää hoitamatta korona-aikanakaan. Sote-keskukseen voi edelleen olla normaalisti puhelimitse 
yhteydessä, jos perussairauteesi, lääkitykseesi tai uusiinkin vaivoihin liittyvät asiat askarruttavat. 
Saat herkästi puhelinaikoja lääkäreille, jotka arvioivat vaativatko vaivanne kiireellistä 
vastaanottoaikaa. Älä tee itse muutoksia säännölliseen lääkitykseesi, vaan kysy puhelimitse 
neuvoa lääkäriltä. 
Sysmän sotekeskuksen ajanvaraus numerosta 044-494 2585. 


