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UUSI NORMAALI VAI VAIN ELÄMÄÄ MUUTOKSESSA?

Tässä uutiskirjeessä ajatuksia ja omaa pohdintaa missä ne minun verkostot on.
Tukea, ohjausta ja neuvontaa on saatava ja tulee olla saatavana. Keräsimme tähän uutiskirjeeseen tietoa
muistihoitajien ja Muistiluotsin toiminnasta. 
Näiden lisäksi tarvitsemme muitakin sosiaalisia kontakteja. Annettuja suosituksia on hyvä noudattaa ja
maalaisjärkeä saa käyttää, mutta vaihtoehtojakin on.
Aina ei ole lähellä läheistä, omaista. Silloin läheisenä voi olla paras ystävä.
Ryhmätoiminta kohtaamisia kosketusetäisyydeltä vai kohtaamisia virtuaalisesti.
Kun kukaan ei tule, puhelu voi tuoda ison ilon tullessaan.
Näitä ja monia muita asioita sitä tulee miettineeksi tässä ajassa, kukaan kun ei tiedä tulevasta, niin on vain
elettävä tätä päivää.

vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

yhteystiedot psmuisti.fi



KOMMUNIKOINNIN MONET MUODOT

Olemme tottuneet siihen, että tapaamme ihmisiä, halaus ja

koskettaminen ovat olleet osa tapaamista. Ja ne yhteiset

kahvitteluhetket, kun istutaan pöydän äärellä ja parannetaan

maailmaa.

 

Nyt olemme näistä joutuneet luopumaan, mutta miksi se tuntuu

välillä niin vaikealta? Kuitenkin voimme jutella puhelimessa ja

ottaa jopa videopuheluita, mutta silti puuttuu jotain. Tiedän,

että ihminen on siellä kuulolla ja joskus jopa näen että ihminen

on paikalla, mutta ei kuitenkaan ole. Miksi sitä kaipaa niitä

kasvokkain kohtaamisia?

 

itse olen huomannut, että kaipaan niitä sanattomia viestejä, joita

vuorovaikutus kasvokkain kohtaamisessa on pullollaan.

Sanattomat viesti ovat niin suuri osa vuorovaikutusta, että ilman

niitä vuorovaikutus on kuin siivetön lintu. Juttu ei vain lähde

lentoon samalla tavalla kuin kasvokkain kohtaamisissa,.

vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

Kuitenkin aika on mikä on ja sen kanssa nyt on elettävä. Miten

tästä kohtaamattomuuden tuskasta sitten selviää? Muuttamalla

ajattelua, yrittämällä korvata puuttuvan jollain muulla. Jos en

näe, kuuntelen herkemmällä korvalla. Keskitän ajatukseni

kuulemiseen. Aivan kuin sanattomat viestitkin antavat joskus

signaaleja, joita ymmärrämme väärin, niin myös kuunteleminen

voi tehdä.

Tärkeää tässä ajassa onkin kertoa ääneen tuntemuksiaan, auttaa

toista kuulemaan. Ja toisaalta jos itseä epäilyttää, ymmärsikö

oikein, kannattaa kysyä. Nyt meillä on mahdollisuus kehittää

omia vuorovaikutustaitoja. Olla rohkeita ja huomaamme, ettei

tämä niin huono asia ollutkaan tämä poikkeus elämä.

 

Yksi ihastuttavaimmista videopalavereiden lopetuksesta oli, kun

jokainen heipan yhteydessä teki käsillään sydämen kuin

korvatakseen halauksen ja se kyllä lämmitti. Muistetaan vain

kertoa myös se, mikä meidän mieltämme ilostuttaa, niistä voi

tulla hyviä malleja myös mennessämme kohti uutta normaalia.

Ja hei! Vaikka kesä suokin meille
paljon mahdollisuuksia kohdata

kasvokkain, niin muistetaan
suositukset ja ohjeistukset

liittyen tähän poikkeustilaan!



Pohjois-Savon Muisti ry/ Muistiluotsi
 
Toiminnanjohtaja eija.rytkonen@psmuisti.fi 0405263481
Toimisto toimisto@psmuisti.fi 017 263 3980
Lähiavustajapalvelut 017 263 3980 tai 040 575 5948
Vertaistoiminnanohjaajat: etunimi.sukunimi@psmuisti.fi
Sanna Itkonen (loma 6.7.-2.8.) 040 556 3586
Tarja Kesälahti (loma 6.7.-2.8.) 044 0661 238
Kaija Valta (loma 1.7.-26.7. ) 044 779 0606

Pohjois-Savon Muistiluotsin työntekijät ovat tavoitettavissa
kesälomiin saakka arkisin puhelimitse tai sähköpostilla,
yhteystiedot psmuisti.fi
Olkaa rohkeasti yhteydessä, olemme teitä varten!

Muistihoitajat Pohjois-Savo

Pohjois-Savon Muistiluotsilta tehtiin kyselykierros nyt toukokuun lopulla alueen
muistihoitajille siitä, kuinka korona on vaikuttanut poikkeusoloaikana heidän tehtäviinsä ja
missä nyt mennään muistiasioiden hoidossa (kontrollit, uudet diagnoosit, kotikäynnit ja
soitot).
 
Korona aika on vaikuttanut niin sosiaali- kuin myös terveydenhoitopuolelle ja tämä on
kohdistunut myös muistipoliklinikoiden/ muihin muistipalveluiden toimintaan.  Varsinkin
maaliskuussa oli monin paikoin Pohjois-Savon alueella hälyttävää, sillä monella
paikkakunnalla menivät muistipuolen poliklinikat kiinni.  Monella paikkakunnalla
muistihoitaja oli yhteydessä ainoastaan puhelimitse muistisairaisiin ja heidän omaisiinsa,
mutta uusia muistisairausdiagnoosia tehtiin hyvin vähän, sillä geriatrian vastaanottoja ei ollut
tarjolla. 
 
Useilla paikkakunnilla kontrolliaikoja peruttiin ja vastaanottoja supistettiin juuri koronan
takia, mutta myös asiakkaat itse peruivat kontrolliaikojaan ja käyntejään muistihoitajan
luona. Joissakin kunnissa muistihoitajat siirrettiin muihin tehtäviin ja varsinkin
intervallijaksoja muistisairaille ei ole pystytty tarjoamaan vallitsevan korona tilanteen vuoksi.
 
Tilanne tällä hetkellä: pikkuhiljaa avataan myös muistipuolen vastaanottoja ja kotikäyntejä
aletaan tehdä normaaliin malliin hygieniaohjeita noudattaen. Monella paikkakunnalla on
kertynyt geriatrian tai muistihoitajan vastaanottoaikoihin jonoja ja ruuhkaa muistitesteihin,
mutta niitä aletaan purkamaan ja toiveissa on, että syksyyn mennessä käytänteet ovat
normalisoituneet.  

Vertaistoiminnaohjaaja Kaija Valta

Muistiliiton liittovaltuuston kannanotto löytyy Muistiliiton
sivuilta, kannattaa käydä tutustumassa
https://www.muistiliitto.fi/fi/ajankohtaista/kannanotto-
muistisairaiden-peruspalvelujen-karsiminen-heikentaa-
toimintakykya

http://psmuisti.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/ajankohtaista/kannanotto-muistisairaiden-peruspalvelujen-karsiminen-heikentaa-toimintakykya


Harvoin tulee ihan tavan arjessa
mietittyä, millaisia verkostoja meillä
on. Verkostot ovat kuitenkin arjessa
jaksamisen kannalta tärkeitä.
Riippuen ajasta ja aiheesta, toiset
ihmiset ovat merkityksellisimpiä
kuin toiset.
Verkostoihimme kuuluu usein
läheiset ihmiset, kaverit, naapurit,
työyhteisö, terveyden- ja
sosiaalialan ammattilaiset,
harrastusten kautta tulleet ihmiset
ym.
 
Keskeisin verkosto kuitenkin lienee
läheiset, perhe. Tänä päivänä tosin
perhe voi olla hajonnut kauaskin
toisistaan ja tärkein ihminen voi olla
ystävä naapurista. Tai perhe voi olla
ihan luonnollisista syistä kutistunut.
Mikä on perhe? Miten me kukin sen
ymmärrämme? Tänä päivänä perhe
käsitys on hyvinkin monisyinen.
 
Monesti sitä ajattelee, että kun
minusta tulee vanha, enkä selviä
itsekseni, kyllä lapset pitävät minun
puolta ja huolehtivat minusta.
Kaikille tämäkään ei ole
itsestäänselvyys. 

"Nämä ajatukseni uskon jakavani monien muidenkin lapsettomien avioparien kesken ja meitäkin on aika
paljon. Viimeisimmän tietoni mukaan joka viides aviopari on lapseton. Osa harkitusti ja osa
haluamattaan.
 
Itse kuulumme siihen tyhjän sylin omaaviin joille toive lapsesta ei ole saanut täyttymystään.
 
“Lapset ovat herran lahja” sanotaan ja jos sitä lahjaa ei saa, siihen on tyytyminen.
Nuorempana  enemmän ja vähemmän kapinoiden, vanhemmalla iälläkin suru aina yllättää ja nostaa päätään.
 
On kuitenkin ollut onni ja etuoikeus saada osallistua niin sisarustemme- kuin kummilapsiemme elämään
kehdosta aikuisuuteen ja suruksemme myös jonkIn kohdalla hautakummulle saakka. Silloin on myös ajateltu
että mitä emme ole saaneet , emme voi menettääkään. Vanhempien suru on pohjaton, puoliso viedään viereltä
mutta lapsi sydämestä.
 
Omaa äitiäni ja puolisoni vanhempia hoitaessamme olimme onnellisia että voimme sen tehdä. Samalla jo
itsekin ikääntyneinä nousi esiin ajatus, kuka meitä sitten hoitaa ja meistä huolehtii
kun alamme apua tarvita, kun lapsia ei ole? Kyllä meistä huolehditaan. Yhteiskuntamme on
rakennettu niin että kaikista pidetään huolta. Aina ei ole varmaa että lapset pystyvät
olemaan läsnä vanhuuden päivinämme tai sairastuttuamme, ja kaikki eivät edes
halua olla lapsilleen” vaivoiksi ja taakkana” vaan turvautuvat mieluummin ulkopuoliseen apuun.
Lapset voivat asua kaukana, joten heidän ei ole mahdollisuutta osallistua vanhempiensa hoitoon. Surullisinta on
se jos välit vanhempiin ovat syystä tai toisesta niin huonot etteivät lapset halua olla yhteyksissä.
  
Voimme kuitenkin jo itse  varautua tulevaan tilanteeseen. Voimme  jonkin meille läheisen, luotettavan, meidät
hyvin tuntevan henkilön kanssa sopia voiko hän toimia edunvalvonta-
valtuutuksemme toimeenpanijana, mikäli emme olisi enää itse oikeustoimikelpoisia asioidemme hoitoon. Hän
voi aikanaan tarvittaessa myydä esim. kiinteää omaisuuttamme ostaaksemme tarvitsemiamme palveluja ja
valitaksemme vaikka itsemaksavina asiakkaina mieluisinta mahdollista hoitopaikkaa.
 
Hoitotahtoamme laatiessamme voimme ilmaista toiveemme hoidosta ja meille tärkeistä asioista hyvinkin
yksilöidysti.
 
Voimme myös jo aikanaan ajatella mitä haluamme omaisuudellemme tapahtuvaksi sitten kun kuolemme.
Testamentin voi tehdä jo varhaisessakin vaiheessa, tarvittaessa myös muuttaen myöhemmin. Tärkeintä ei ole
perinnön suuruus, pienempikin summa oikeaan kohteeseen osoitettuna voi olla monelle toiminnalle hyödyksi ja
usealle avuksi.
 
Näiden kolmen asian ollessa hoidettuina voimme turvallisin mielen jatkaa elämäämme mitä se sitten eteen
tuokin. Viimeistään muistisairauteen sairastuttuamme meidän on toimittava heti että tahtomme saa
lainvoimaisuuden, ja mieluummin jo hyvissä ajoin vielä  vireimpinä vuosinamme.
 
Tässä hetkessä erityisesti ilahduttaa kummityttömme perheen pojat ja 9-kuukauden ikäiset kaksostytöt, sekä
kummipoikamme perheen 3-kuukauden ikäiset kaksospojat, heidän kasvunsa ja kehityksensä. Naapurimme 4
vuotiaalle lapsenlapselle saamme kuulema olla varaisovanhempina ja leikkiä ja nähdä huikeita tanssiesityksiä.
 
Tänään tuli pääskyset jotenka pääskysestä ei päivääkään, kesä on alkanut!
  
Näillä terveisin: Maikki"

Millaiset ovat minun verkostoni? Ajatuksia arjesta


