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Hyvä elämä rakentuu pienissä 
kohtaamisissa

Kohtaamiset muistisairautta sairastavien ihmis-
ten kanssa avaavat toistuvasti uusia mahdolli-
suuksia oppia jotakin uutta hänestä ihmisenä, 
hänen tarpeidensa ja kokemustensa tunnista-

misen tärkeydestä sekä itsestä kanssaihmisenä ja hoivaaja-
na. Kun avaa sydämensä ja pysähtyy näihin pieniin, arkisiin 
kohtaamiseen, voi tunnistaa niiden monet merkitykset mo-
lemmille. Toisen ihmisen kokemuksen äärelle pysähtymi-
seen kiteytyy ihmisyytemme ja myötätuntomme perusta. 

Ajatus siitä, että kohtaaminen jättää aina jäljen ihmi-
seen, on helppo allekirjoittaa. Parhaimmillaan kaupan 
kassanhoitajan katse, hymy ja juuri sinulle kohdistetut 

sanat piristävät päivää. Kun ystävä ilahtuu silminnähden 
sinut tavatessaan, alavireinen mieli kohenee hetkessä. Hy-
vän kohtaamisen vaikutus kantaa pitkään. 

Oma matkatyöläisen arkeni soviteltuna vuorotyössä 
käyvän aviomiehen aikataulujen kanssa on joskus haas-
tavaa. Vielä yli kolmenkymmenen avioliittovuoden jäl-
keen sydämessäni käy lämmin läikähdys, jos illalla ajam-
me tiellä toisiamme vastaan ja heilautamme kättä hyvän 
yön toivotuksena. Minä palaamassa kotiin, hän lähdössä 
yövuoroon. Pieneenkin hetkeen ja huomioimiseen voi ki-
teytyä paljon rakkautta ja välittämistä.

Kohtaamattomuuden tunnistaa
Kohtaamattomuudenkin aistii ja tunnistaa herkästi. On-
ko sinun kohdallesi osunut puhelinmyyjää, jonka äänes-
tä kuulee, että hän lukee myyntitekstiä suoraan paperis-
ta?  Silloin tekee mieli sanoa: Stop! Kuuntele hetki! Täällä 
olen minä! Nyt yrität myydä viherpeukalon lehteä ihmi-
selle, jonka vuoden viherteko on saada joulutähti pidettyä 
hengissä joulusta loppiaiseen. 

Eila Kautto auttaa perhehoitaja  
Marianne Riikolaa ruuanlaitossa. 
Etenkin perunoiden ja porkkanoiden 
kuoriminen sujuu sutjakasti.

arki muistisairautta sairastavan  
ihmisen lähellä palkitsee monin  
tavoin ja antaa mahdollisuuksia  
oppia jotain uutta hänestä ihmisenä.
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 Martta Lehto on tuttu 
vieras Marianne Riiko-
lan perhekodissa, jossa 
hän käy katsomassa per-
hekodissa asuvaa puoli-
soaan Mauno Tuimalaa.

Ei kuitenkaan huolta, koska meillä on yleensä keinoja 
selittää tilanne parhain päin. Ymmärrämme myyjän ko-
kemattomuuden, huonon perehdytyksen tehtävään tai 
huonon päivän. Puhelinmyyjän konemainen toiminta ja 
minun ainutlaatuisten tarpeideni sivuuttaminen ei vaiku-
ta millään tavoin kokemukseen itsestäni tai arvostani ih-
misenä. Muistisairautta sairastavalla ihmisellä on toisin. 
Muistisairaus heikentää sairastuneen kykyjä käyttää eri-
laisia suojautumis- ja puolustuskeinoja. 

On kuvaavaa sanoa, että muistisairautta sairastavalla 
ihmisellä kohtaamiset menevät suoraan sieluun. Muisti-
sairaudet heikentävät arkiselviytymisen lisäksi ihmisen 
käsitystä omasta itsestään, paikastaan yhteisössä ja elä-
mänsä merkityksellisyydestä. Kun yhteys omaan iden-
titeettiin, kyvykkyyteen ja arvoon ihmisenä haurastuu, 
muistisairautta sairastava ihminen määrittelee yhä enem-
män itseään muiden ihmisten tavasta kohdata hänet. 

Vaikka hänellä ei olisi sairaudentuntoa, se ei tarkoita, 
etteikö hän tuntisi sairauden aiheuttamia muutoksia ja 
tarvitsisi niiden johdosta erityistä huolenpitoa. Elämän-
tarinassa tärkeinä pidettyjen roolien, elämäntehtävien ja 
taitojen tunnistaminen auttaa ymmärtämään sitä, millai-
nen merkitys menetyksillä ja muutoksilla on juuri kysei-
selle ihmiselle ja tukemaan häntä arjessa.  

Tieto auttaa ymmärtämään
Muistisairautta sairastavan ihmisen lähellä olevilla ihmi-
sillä on valtavan suuri merkitys sille, miten hän tulee kuul-
luksi ja ymmärretyksi ja kuinka hänen tarpeensa ja toi-
veensa tunnistetaan. Ei ole liioiteltua sanoa, että muisti-
sairauden edetessä ihmisen hyvinvointi on aina enemmän 
hänen lähellään olevista ihmisistä riippuvainen. 

Omaa tehtävää muistisairautta sairastavan ihmisen lä-
hi-ihmisenä helpottaa tieto siitä, millaisesta muistisairau-
desta on kyse, miten se tavanomaisesti oireilee ja etenee. 
Tieto auttaa ymmärtämään hänen yksilöllisiä kokemuksi-
aan ja käyttäytymistään ja oivaltamaan sen, etteivät kaikki 
mielialassa tai voinnissa tapahtuvat muutokset ole muis-
tisairauden aiheuttamia. 

Olen kohdannut muistisairautta sairastavan miehen, 
jonka lisääntyvää levottomuutta ja vihamielisyyttä lää-
kittiin rauhoittavilla psykoosilääkkeillä. Lopulta häneltä 
löydettiin laajalle levinnyt syöpä. Hänen ainoa keinonsa 
ilmaista pahaa oloa, kipua ja henkistä hätäänsä oli käyttäy-
tyminen. Onneksi hänen viestinsä kuultiin ja hän sai apua. 

Kyky tulkita muistisairautta sairastavan ihmisen käyt-
täytymisen viestejä on mielenkiintoinen oppimisen ja oi-
valtamisen polku lähi-ihmisille. Käyttäytymisen mielen 
löytäminen ei aina ole helppoa, mutta se on kuitenkin löy-
dettävissä. Toisinaan käyttäytyminen voi tuntua ulkopuo-
lisen mielestä hankalalta tai tulla väärin tulkituksi. Esi-

merkiksi levottomuutta, ärtymystä tai toistuvaa asioiden 
kysymistä ja tarkistamista saatetaan pitää muistisairau-
den oireena, käytösoireena tai tahallisena kiusantekona, 
eikä muistisairautta sairastavan ihmisen kykynä ilmaista 
toiveitaan ja tarpeitaan. 

Joskus voi myös unohtua se, miten monenlaiset tunteet 
ovat ihan tavallista ihmisyyttä. Erilaiset tunteet ja oikeus 
niihin ovat olemassa, vaikka muistisairaus voi heikentää 
tavanomaisten normien mukaista toimintaa ja muuttaa 
ihmisen tapaa ilmaista tunteitaan eri tilanteissa.  

Arki palkitsee
Arki muistisairautta sairastavan ihmisen kanssa on monin 
tavoin ainutlaatuista ja palkitsevaa, mutta samaan aikaan 
itseä, osaamista ja toisinaan myös voimavaroja haastavaa. 
Arjessa voi aina tarkistaa asennoitumistaan ja yrittää löy-
tää sellainen suhtautumistapa, joka vaikuttaa muistisai-
rautta sairastavan ihmisen arvostavaan kohtaamiseen ja 
lähi-ihmisen omin voimavaroihin. 

Mieleeni on jäänyt eräs hoivakodissa asunut vanha her-
ra, joka kertoi lukuisia kertoja päivässä samaa tarinaa, ai-
na uudelleen ja uudelleen. Hoitajat kertoivat, miten jo sil-
loin, kun miehen aamutossun kärki näkyi kulman takaa, 
he huokaisivat – voi ei taas! En jaksa! Eräänä päivänä kui-
tenkin yksi hoitajista pysähtyi kuuntelemaan tarinaa uu-
desta näkökulmasta. Hän huomasi miten hieno tarinan-
kerronnan lahja tuolla vanhalla miehellä on, hän huomi-
oi kuulijansa ja osaa käyttää taitavasti sanoja puhuessaan. 
Kun huomio kiinnittyi siihen, mikä oli tervettä ja hyvää, 
ei miehen käyttäytyminen enää tuntunut kuormittavalta 
tai hoitajien mielestä hankalalta. 

Tarinaa kertova mies muistuttaa myös vanhasta viisau-
desta – se lisääntyy, mihin kiinnität huomiosi. 

Kirjoittaja on Perhehoitoliiton vapaaehtoistoiminnan koordi-
naattori ja muistiasiantuntija, jolla on pitkä kokemus työstä 
muistisairautta sairastavien ihmisten hoidon ja sen kehittä-
misen parissa.

LähTeeT
Ulla eloniemi-Sulkava: Muistisairaan ihmisen tarveläh-

töinen hoidon kokonaisuus. Kuinka vastaan muistisairaan 

ihmisen tarpeisiin hoidossa? 

ritva laaksonen, leena rantala ja Ulla eloniemi-Sulka-

va: Ymmärrä – tule ymmärretyksi. Vuorovaikutus muisti-

sairaan ihmisen kanssa. 

minna laine ja Sirkkaliisa Heimonen: Mahdollisuuksien 

Matka. Logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen 

hoidossa. 

On kuvaavaa  
sanoa, että 
muistisairautta 
sairastavalla  
ihmisellä  
kohtaamiset 
menevät suo-
raan sieluun.
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Kohtaamisen avuKsi
 

    Ole ystävällinen: osoita arvostusta ja hänen puolellaan olemista. 
  Ota ihminen todesta: vaikka asia sinusta tuntuisi järjettömältä tai  

 perusteettomalta, kokemus on muistisairautta sairastavalle ihmiselle tosi.
  Selvitä käyttäytymisen mieli: mitä tunnetta tai tarvetta hän yrittää sinulle ilmaista?
  älä takerru sanoihin, vaan pyri löytämään niiden merkitys: mikä tunne? mikä tarve?
  lähesty asiaa terveen kautta: Usein muistisairautta sairastavan ihmisen reaktio on  

 hyvinkin terve ja normaali siinä tilanteessa, jossa hän on. 
  älä selittele tai vetoa: Hän voi kokea sen lapsenomaiseksi kohteluksi tai muutoin  

 epäilyksiä herättäväksi. 
  pyydä anteeksi ja ota syy tapahtuneesta itsellesi. 
  muista, että muistisairautta sairastavalle ikäihmiselle oikeassa  

 oleminen on tärkeämpää kuin sinulle.
  Ole hienotunteinen ja korjaa kömmähdykset  

 huomaamattomasti, numeroa tekemättä.
  käytä huumoria hienotunteisesti ja tilannetajusi mukaan. 
  Huomion ohjaaminen muualle voi joskus auttaa,  

 mutta sillä ei saa  ohittaa tarpeisiin vastaamista.  
  kohtaa muistisairas ihminen kuten kohtaisit  

 kenet tahansa arvostamasi, läheisen ihmisen. 
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