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  Blogimme 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Kiitos, että pääsimme Suo-
meen 

• Parantumista taudista 

• Varjelusta Heikelle, ettei hän 
saisi Koronaa 

• Yleisesti Koronan hellittä-
mistä 

• Eevalle viisautta tehtävien 
siirtämisessä seuraajalle 

• Kiitos Jumalalle kaikesta hy-
västä huolenpidosta 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

_________________________ 

Alla on linkki videoon, jossa on tunnelmia viimeisten kahden kuukauden 
ajalta. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin pu-
helimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 
 

  

 

Korona 
 
Helmikuu meni jotensakin normaaleissa puitteissa töitä tehden. Eeva kävi 
esimiehensä Peggy Banksin kanssa Italian Milanossa kuun alussa. He pääsivät 
juuri ja juuri alta pois ennen kuin epidemia puhkesi alueella. Ja kuulostaa 
siltä, että TWR:n yhteistyökumppanin CRC Italian työntekijätkin ovat sääs-
tyneet taudilta. 
Helmikuun lopulla meillä oli kansainvälisen seurakunnan retriitti Drosendor-
fin vanhassa linnassa lähellä Tšekin rajaa. Hieno ja monipuolinen ohjelma 
hemmotteli osanottajia, joita oli viitisenkymmentä. 
 
Ja sitten maaliskuussa rytisi. Toisella viikolla Eeva sairastui kovaan kuumee-
seen ja päänsärkyyn. Voimakas ripuli alkoi pian sen jälkeen. Jari sairastui 
päivää myöhemmin samoihin oireisiin, mutta ilman ripulia. Yskä tuli mukaan 
kuvioihin viikon sisällä ensi oireista.  
Järjestelmä Itävallassa toimii siten, että lääkärit omilla vastaanotoillaan 
hoitavat ikään kuin meidän terveyskeskustasoamme. Siellä ei ole terveys-
keskuksia. Jos on jotain vakavampaa, lääkärit lähettävät eteenpäin sairaa-
loihin, riippuen kunkin sairaalan kuormitustilanteesta. Normaalioloissa tämä 
toimii ja lääkärin ja potilaan välille syntyy pitkäkestoinen kotilääkärisuhde.  
Koronan takia järjestelmä siirtyi maaliskuussa paniikkimoodiin. Yritimme 
päästä lähilääkäriin. Ilmoittauduimme vastaanotolle, odotimme parisen tun-
tia ja kun tuli meidän vuoromme, sieltä ilmoitettiin, että lääkäri ei ota 
meitä vastaan Koronan pelossa. Yritimme kysellä ohjeita jatkotoimenpi-
teiksi, mutta meille sanottiin, että menkää kotiin. Soitimme koronalinjalle, 

 

Eeva Italiassa Seurakunnan retriitti 
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 josta sanottiin tuntien odotuksen jälkeen, että meidät tultaisiin testaa-
maan. Ketään ei koskaan tullut. 
Asia jäi kuitenkin vaivaamaan lähilääkärimme vastaanottoassistenttia ja 
hän otti meihin yhteyttä ja kyseli vointiamme. Kun Eevan vointi heikkeni 
heikkenemistään, assistentti soitti ambulanssin. Eeva vietiin sairaalaan, 
sydänfilmi ja verikokeita otettiin. Ja sitten takaisin kotiin. Hoidoksi hiili-
tabletteja. Siinä kaikki. 
Ripuli jatkui ja Eevan tila vaan heikkeni. Ystävämme ja entinen TWR:n 
työkaverimme Heike tuli apuun. Hän soitti läpi yksityisklinikoita, jotka 
olivat suomalaisen vakuutusyhtiömme hyväksymiä. Mikään ei ottanut vas-
taan, koska meillä ei ollut lääkärin lähetettä. Kaikki siis perustuu kotilää-
kärin toimintaan. Jos linkki on siitä kohtaa rikki, kaikki tiet ovat tukossa.  
Viimeinen vaihtoehto oli taas soittaa ambulanssi. Eeva vietiin sairaalaan, 
mutta onneksi tällä kertaa hän sai antibiootin ripuliin. 
Tilanne alkoi olla jo fyysisesti ja henkisesti todella raskas. Lääkäri oli sa-
nonut Eevalle, että soita Suomen suurlähetystöön. Hän soittikin ja sieltä 
sanottiin, että huomenna on viimeiset lennot Suomeen ja sitten raja sul-
keutuu. Kiireen vilkkaa Finnairin sivuille. Saimme liput. 
Heike tuli auttamaan meitä kaiken uhallakin pakkaamisessa ja saattoi 
meidät lentokentälle.  
Seuraava kysymys oli, että pääsemmekö koneeseen, mitataanko kuume, 
tartutammeko muita. Missään tapauksessa emme saisi yskiä koneessa. 
Kaikki meni hyvin ja nyt olemme kotikaranteenissa. Tyttäremme ovat jär-
jestäneet ruokahuoltomme niin, että aina tarvittaessa ruokakassit ilmes-
tyvät oven taakse. 
Olemme olleet yhteydessä työterveyshuoltomme digiklinikalle, josta oh-
jeistettiin jatkotoimenpiteisiin. Diagnoosi ilman testejä on tällä hetkellä, 
että meillä on Koronavirus. Kuitenkin se tunne, että meitä neuvotaan ja 
autetaan tarvittaessa, on uskomaton. Ei olla enää omillamme. 
 
Nautimme talomme hiljaisuudesta ja kauniista näkymistä metsään ja lä-
heiseen urheilupuistoon. Olemme jopa uskaltautuneet kävelylle lähimaas-
toon. 
 

”Armahda minua, Jumala, armahda minua, sinuun minä turvaan. 
Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse.”    

 Psalmi 57:2                    

Eeva & Jari 

   

                   
             

 
-------------------------------- 
Jos haluat tukea    
Vähäsarjojen työtä: 
Keski-Uudenmaan OP 
FI 37 5062 0320 0320 18 
Viite: 4444 10065 
Lahjoituslinkki 
-------------------------------- 
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Domini Life – lataa! 
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Ajankohtainen video: 
 
Peggy Banks: Kuinka va-
rustautua? 

Nettisivut: 
 
toivoanaisille.fi 
 

Eeva sairaalaan 

Kotilääkäri 

Huoltojoukot 

Enkeli nimeltä Heike 
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