TEKSTI JA KUVAT: TAINA KIVELÄ

Muistisairas elää
menneisyydessä
Kuntohoitaja Kaisa Warpenius
ryhtyi tätinsä omaishoitajaksi,
ja arveli pitkän työuran
vanhusten parissa valmistaneen tehtävään hyvin.
Arki ja vastuu yllättivät silti.
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Kaisa viihtyy kesäkeittiössä, jossa Leonard-pappa opetti ruotimaan ahvenet. Täällä
kattiloita ja pannuja riittäisi isollekin sakille.

Pitkä pesti alkaa
Vuonna 2008 Kaisa päätti vastata
myönteisesti tätinsä taannoiseen pyyntöön ja ryhtyi Kertun hoitajaksi: ensimmäiset kolme vuotta työn ohessa, kaksi viikkoa vuorotellen omaishoitajana
Posiolla ja diakoniatyöntekijänä Merijärvellä. Kun Kertulla todettiin muistisairaus, Posion pesti muuttui pysyväksi ja mummolasta tuli Kaisankin koti.
Ennen diagnoosia oireita oli ollut jo
vuosia, mutta yksin asuessaan Kerttu
pystyi salaamaan ne pitkään.
– Lopulta tädillä oli ovessa viisi
lukkoa, mutta hän pelkäsi silti, kertoo Kaisa. Mitä, sitä kukaan ei tiedä.
Mutta selvää oli, ettei Kerttu selvinnyt
enää yksin. Eikä hän halunnut muut-

taa kotitilalta pois, siellä hän oli ikänsä asunut.
Päätöksen tehdessään Kaisa luuli tietävänsä, mihin ryhtyi, olihan hänellä vuosikymmenten kokemus diakonia- ja hoivatyöstä vanhusten parissa.
Mutta omaishoitajan raskas arki ja jakamaton vastuu yllättivät silti, ja vaikeus ymmärtää ja hyväksyä läheisen
ihmisen muutos.
Yksinäisyys yllättää
– Suurin yllätys on yleensä yksinäisyys, toteaa Mia March, Koillismaan
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sihteeri.
– Hoidettavan ja hoitajan ympäriltä katoavat monesti niin ystävät kuin
sukulaisetkin.

▼

anki hohti hopeaa ja ilma oli
kuulaan raikas, kun Kaisa
Warpenius hiihti Posionjärven Vasaselällä tätinsä Kerttu Luodonmaan kanssa kolme vuosikymmentä
sitten.
Kierrettiin Kallaankari ja mentiin pitkin Nälkämösaaren ja Jänissaaren rantoja. Kallaankari on Hilda-mummon
oma saari, ajatteli Kaisa pikkutyttönä.
Nyt mummo oli jo vanha, yli kahdeksankymmenen, ja jäi hiihtoretken ajaksi pirttiin lepäämään.
– Kun tulen vanhaksi, tuletko sinä
Kaisa minua hoitamaan? kysyi Kerttu siskontytöltään, sillä hänellä ei ollut omia lapsia.
Kaisa ei osannut vielä vastata. Omakin elämä oli vasta alussa, mies ja pieni tytär kotona Oulussa. Mummolassa
Kaisa kyllä viihtyisi, sillä se oli lapsuuden paras paikka. Siellä vietettiin siskon kanssa kaikki lomat. Kaisa oli oikea
papan tyttö, apuna ja hanslankarina
Leonard-papan rakennustöissä pienestä pitäen.
– Haittana pikemminkin, häsläämässä, nauraa Kaisa nyt. Mutta pappa ei vihastunut, vaikka Kaisa piilotti vasaran
yhä uudelleen.
Heinätöissä toki oltiin oikeasti avuksi, ja monissa muissa askareissa. Silloin Luodonmaan pirtissä ja pihalla
riitti väkeä ja vilinää niin heinäaikaan
kuin muulloinkin.
Nyt tilaa asuvat vain Kerttu ja Kaisa.
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Omaishoidon alkaessa hoidettava on muuttunut aina tavalla tai toisella. Hän on sairastunut tai vammautunut
fyysisesti tai psyykkisesti. Hänestä on tullut erilainen kuin
ennen, eivätkä ihmiset tiedä,
miten uuteen ja outoon pitäisi suhtautua. Hämmentävästä
tilanteesta vetäydytään, ja hylätään samalla niin hoidettava
kuin hoitajakin.
– Jos yhden asian voisi muuttaa, se olisi juuri tämä. Että sukulaiset ja ystävät eivät jättäisi
omaishoitoperheitä yksin juuri silloin, kun tuki ja apu olisivat eniten tarpeen, Mia toivoo.
Kaisan yllätti yksinäisyyden
lisäksi henkinen paine. Fyysiseen rasitukseen hän oli osannut varautua.
– Helpompi on hoitaa vieraita, vastuuta jaetaan työkavereiden kanssa ja huolet eivät kulje
kotiin mukana. Omassa kodissa
läheisestä ihmisestä on huolissaan yötä päivää, ja omien tun10
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teiden käsittely vie paljon voimavaroja, kertoo Kaisa.
– Omaishoitajan työ on elämänkoulua parhaimmillaan,
hän miettii.
Kaisalle erityisen raskasta on
seurata aikaisemmin vahvan
ihmisen hiipumista, heikkenemistä ja etääntymistä todellisuudesta. Muistisairas elää menneisyydessä, eri maailmassa kuin
hoitajansa.
Olisipa Kertulla
juttukaveri
Kertun sinisissä silmissä on
hämmentynyt katse. Pitäisikö
minun tuntea tuo vieras nainen, hän näyttää pohtivan minua katsoessaan.
Kaisa menee keittiöön kahvin keittoon, ja jäämme Kertun kanssa kahdestaan pirttiin.
Maljakossa on tuoreita kukkia ja
niiden vieressä kortteja. Eilinen
85-vuotispäivä ja vieraat ovat jo
hämäränä Kertun mielessä.

Toki Kerttu tietää olevansa
vanha, yli kahdeksankymmentä. Sen hän on sanonut jo monta kertaa.

sä, omassa mummolassani, oli
sentään koirankoppi jäljellä,
vastaan Kertulle ja ajattelen, että onneksi olivat taitavia rakentajia molemmat papat, ja
palasivat sodasta kotiin.
Ensin rakennettiin hätälä, eli sauna ja saunatupa. Siinä sitten asuttiin koko perhe, kunnes
saatiin talo ja muut rakennukset tehtyä.
Nyt tiedän, mitä Kaisa tarkoitti, kun toivoi Kertulle kaltaistaan juttuseuraa. Olisi mitä muistella.
Kaisan toive saattaa toteutua,
sillä Koillismaan kunnissa pohditaan parhaillaan perhehoitomallin soveltamista omaishoitotyöhön. Silloin hoitajalla voisi
olla kodissaan useampia hoidettavia. Parhaimmillaan hoidettavat voisivat jakaa yhteiset
muistot ja maailman, ja keventää hoitajan henkistä kuormaa.
Ja autiot pirtit ja pihat tulisivat hyvään käyttöön. ■

Ympäriltä katoavat
monesti niin ystävät
kuin sukulaisetkin.
Mutta sitten silmät kirkastuvat.
– Yksi sisko on Oulussa, toinen asuu Ruotsissa saakka, ja
yksi Rovaniemellä, muistaa
Kerttu äkkiä.
Muut kymmenlapsisen perheen sisaruksista ovat jo kuolleet. Ja siitä johtuukin mieleen
sota ja evakkomatkat. Ne Kerttu muistaa kuin eilisen.
– Kun palattiin evakosta Sievistä, jokainen talo oli poltettu.
Rovaniemellä olivat vain piiput
pystyssä, Kerttu kuvailee. Ja kotitilalla odotti sama surullinen
näky.
– Muutaman kilometrin pääs-

Liikunta auttaa jaksamaan
Omaishoitaja ja hänen hoidettavansa tarvitsevat
molemmat muidenkin kuin toistensa seuraa.
Ja kummankin hyvinvoinnista pitäisi huolehtia
monin eri tavoin.
Hoitaja tarvitsee
omaa aikaa
– Hoitaja ei jaksa, ellei pidä
huolta itsestään. Fyysinen ja
psyykkinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, painottaa Virpi Kilpijärvi, joka vastaa Koillismaan HEI, ME LIIKUTAAN!
-projektista.
Omaishoitaja Kaisa Warpenius haki mukaan projektiin
nähtyään ilmoituksen paikallislehdessä. Hänelle tehtiin kuntokartoitus ja monipuolinen
liikuntaohjelma. Kaisan hoidettava Kerttu Luodonmaa taas sai
oman ohjelmansa lisäksi ulkoilla viikoittain projektin työntekijän kanssa puolen vuoden ajan.
Monille projektin perheille on
löytynyt ulkoiluystävä, joka jatkaa hoidettavan ulkoiluttamista
projektin päätyttyä. Hoitaja saa
samalla omaa aikaa, ja perhe
kontakteja kodin ulkopuolelle.

usein pyörän selkään. Tai työntää veneen vesille ja tarttuu airoihin.
– Aamulla oli katiskassa hauki
ja ahvenia. Paistoin hauen lounaaksi, ja illalla syödään ahvenpottuja, Kaisa kertoo.
Joka aamu syödään kaurapuuroa ja marjoja. Kaisa poimii ja
pakastaa karpaloita, mustikoita, puolukoita ja hilloja. Myös
sienet kuuluvat Kaisan ja Kertun ruokapöytään.
Hiihtolenkkejä, lumitöitä
ja lukemista
Talvella Kaisa tekee umpihankeen ladut niiden samojen saar-

ten seutuville, joilla jo lapsena
retkeiltiin. Ja hiihtää sinnikkäästi urat auki, kun tuiskut tasoittavat järven selän.
– Lumitöissä menee joskus
kuusikin tuntia. Silloin ajattelen, että voisihan tässä olla riuskalle rengillekin käyttöä, Kaisa
nauraa.
Mutta näin pysyy kunto hyvänä talvellakin, kun pitkät ja pimeät illat kuluvat kirjojen parissa.
– Pidän Lapista ja luonnosta
kertovista kirjoista. Aarne Erkki
Järvisen erätarinat ovat mielikirjojani. Larin Parasken elämänkerta oli elämys, Kaisa sanoo.
Paraske oli oman aikansa
omaishoitaja, monen muun
työn ja toimen ohella. ■

Veden kanto rannasta kesäkeittiöön ja pihasaunaan on hyötyliikuntaa parhaimmillaan.

Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Hyötyliikuntaa, jumppaa
ja venytyksiä
Kaisa liikkuu aktiivisesti, monenlainen hyötyliikunta kuuluu
hänen jokaiseen päiväänsä. Kesällä aika kuluu enimmäkseen
ulkona – pihatöissä, kalassa, sienessä ja marjassa. Ja sauvakävelyllä Kertun kanssa.
Kaisa jumppaa ja venyttelee
päivän askareiden lomassa, ja
pitää huolta siitä, että työasennot eivät rasita niveliä ja lihaksia
väärällä tavalla. Vesiämpäri tekee kahvakuulan virkaa, ja astiakaapin kulmasta on hyvä tarttua
kiinni ja venyttää rintalihaksia.
Auton sijaan Kaisa hyppää

Sauvakävely on Kertun ja Kaisan yhteinen harrastus.
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